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Marina Tsvetáieva (1892-1941) | Poeta. Seu destino 
esteve imbricado nos principais acontecimentos 
políticos do século XX. Além das duas Grandes 
Guerras, foi testemunha da Revolução Russa. 
Emigrou em 1922 e viveu na França de 1925 a 1939, 
ano em que retorna à URSS; a filha, Ariadna Efron, 
retornara em 1935, e o marido, Serguei Efron, em 
1937. Ex-iúnker tornado agente stalinista, Efron se 
envolve no assassinato de Ignace Reiss, comunista 
polonês que rompe com Ióssif Stálin em 1937 e 
previne os trotskistas da perseguição que se armava 
contra eles em âmbito internacional. A poeta ficara 
sozinha, em Paris, com o filho mais novo, Gueórgui, 
apelidado de Mur. Seja em virtude dos ataques da 
chamada comunidade Branca da emigração russa, do 
isolamento a que foi levada a poeta, das sucessivas 
investidas das polícias francesa e suíça, seja por 
pressões de agentes soviéticos ou por total falta de 
meios para garantir seu sustento e o do filho, 
podemos dizer que seu retorno, como de muitos 
outros russos, está relacionado ao contexto maior 
dos Processos de Moscou. Tsvetáieva estava envolta, 
talvez sem que soubesse, já que defendeu a 
inocência do marido até o fim, e ainda contra tudo e 
todos, em um plano que, apesar de o objetivo da 
eliminação de Reiss atingido, tinha sido fracassado, 
pois fora descoberto. Quando chega a Moscou, é 
imediatamente conduzida a uma datcha de 
propriedade do NKVD (sigla em russo para 
Comissariado do Povo para Assuntos Internos), órgão 
que vinha desempenhando desde 1934, entre outras 
funções, a de polícia política. A essa altura a poeta, 
certamente, já tomara consciência da gravidade da 
situação de sua família e dos demais moradores da 
datcha de Bolchevo, amigos que conheceram em 
Paris e que ingressaram no serviço secreto pelas 
mãos de Efron. Ficaram ali, em uma espécie de prisão 
domiciliar, por 5 meses, para serem, em seguida, 
aprisionados na Lubianka. A poeta foi poupada: 
estava, novamente, sozinha com o filho e, outra vez, 
passa a se virar como pode para sobreviver. Quando, 
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em 1941, em meio à ofensiva nazista sobre Moscou, 
a cidade é evacuada, a poeta é levada, juntamente 
com outros escritores considerados de segunda 
categoria, à Elabuga, cidade russa da República 
Tártara, onde se suicida no último dia de agosto de 
1941.  
 
Viatcheslav Ivánov (1866-1949) | Poeta; crítico 
literário. Foi o principal teórico do Simbolismo russo. 
Homem erudito, manteve em seu apartamento, no 
início do século XX, um salão literário que ficou 
conhecido como “Torre” (Башня/Báchnia, em russo), 
por onde passou quase toda a Idade de Prata da 
poesia russa. Recebe autorização para trabalhar na 
Itália em 1921, onde permanecerá até sua morte. 
 
Paula Vaz de Almeida | Tradutora; revisora. Pesquisa 
a prosa de Marina Tsvetáieva, dá aulas na Escola de 
Língua Russa para Bolchelindas/os e é doutora em 
cultura e literatura russas pela Universidade de São 
Paulo — USP. 

 
fragmento de uma carta de Marina Tsvetáieva a Viatcheslav 
Ivánov, de 18/31 de maio de 1920* 
 
18/31 мая 1920 г. Письмо к Вячеславу 

 
Персписываю, чтобы потом не забыть, как любила. 

 
[…] 

еперь о другом. Одно меня в Вас сегодня как-то 
растравительно тронуло: «много страдал — люблю 

жизнь — но как-то отрешенно»… Го-спо-ди! — Ведь это — живая 
я. Потому так всё и встречаю, что уже наперед рассталась. 
Издалека люблю, à vol d’oiseau люблю, хотя как будто в самой 
толще жизни. 

Когда я с Вами сегодня шла, у меня было чувство, что иду 
не с Вами, а за Вами, даже не как ученик, а как собака, хорошая, 
преданная, веселая — и только одного не могущая: уйти. 

Т 
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Много собак за Вами ходило следом, дорогой В. И., но — 
клянусь богом! — такой веселой, удобной, знающей время и 
место собаки у Вас еще не было. — Купите собачий билет и 
везите во Флоренцию! — Но Вы уедете! уедете! уедете! 

Здесь в Москве я спокойна, я всегда могу Вам написать 
(злоупотреблять не буду, хотя — 3-ья страница! — уже 
злоупотребляю!) — могу окликнуть Вас на каком-нибудь вечере, 
услышать Ваш старинно-коварно-ласковый голос, — да просто 
сознание, что по одним арбатским переулкам ходим, — я дом 
Ваш знаю, — значит Вы есть! 

А во Флоренции я и мысленно не смогу ходить за Вами 
следом, я ни одной улицы не знаю, я во Флоренции не была! 
Сейчас глубокая ночь, Вы спите. — Кто это был в красном 
платьице? — Ваш сын? — Он Алин однолеток, о нем мне когда-то 
восторженно рассказывала мать Макса. 

Шлю Вам привет — кладу Вам — по собачьи — голову в 
колени. — Не сердитесь! Я не буду Вам надоедать, я Вас слишком 
люблю. 

МЦ. 
 

Tradução de Paula Vaz de Almeida 
 

Copio, para depois não esquecer como eu amava. 
 

[...] 
gora, uma outra coisa. Hoje, de alguma maneira, algo no 
senhor abriu em mim uma ferida: “sofri muito — amo a 

vida — mas de um modo ensimesmado”. Deus! — Afinal — estou 
viva. Pois também são assim meus encontros, já me despedindo de 
antemão. Amo de longe, à vol d’oiseau**, amo, ainda que seja a 
parte mais densa da vida. 

Quando estive, hoje, com o senhor, tive a sensação de que ia 
não consigo, mas atrás de si, até nem como uma aluna, mas como 
uma cachorrinha, boazinha, fiel, alegre — só que uma cachorrinha 
não sabe: partir. 

Muitos cãezinhos andam em fila atrás do senhor, querido V. I., 
mas — juro por Deus! — uma assim tão alegre, amigável, que 

A 
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conhece seu tempo e seu lugar de cãozinho, o senhor nunca teve. 
Compre passagens para a cachorrinha e a leve a Florença! 

Mas o senhor vai partir! ah, vai! se vai!  
Estou tranquila aqui em Moscou, posso escrever-lhe sempre 

(não vou abusar!, embora — 3ª página! – já esteja abusando!) — 
posso gritar-lhe uma noite dessas, ouvir sua voz experiente-capciosa-
carinhosa — e basta a consciência de que vamos caminhando pelas 
travessas da Arbat — eu conheço sua casa — significa que você 
existe! 

Em Florença, nem em pensamento posso andar atrás do 
senhor, não conheço nenhuma rua, nunca fui a Florença! Agora é 
tarde da noite, o senhor está dormindo. — Quem era aquele de 
roupinha vermelha? Seu filho? Ália e ele são da mesma idade, um dia 
a mãe do Max me falou dele com entusiasmo. 

Envio-lhe saudações — deitando a cabeça — como um 
cachorrinho — no seu colo. Não se zangue! Não vou aborrecê-lo, 
amo demais o senhor. 

M.T. 
 

*A tradução que aqui se publica foi feita a partir do original disponível em 
<http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_8zap_11>. O fragmento corresponde ao 
trecho final de uma carta de Marina Tsvetáieva a Viatcheslav Ivánov, constante de 
seu caderno de notas dos anos de 1920-1921. Não há registros de que a carta tenha 
sido enviada.    
**Em francês, no original: “em linha reta”. 
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Bhuchung D. Sonam | Autor tibetano de diversos 
livros, entre os quais Yak Horns: Notes on 
Contemporary Tibetan Writing, Music, Film and 
Politics; e Songs of the Arrow. Organizou o livro Muses 
in Exile: An Anthology of Tibetan Poetry e compilou e 
traduziu Burning the Sun’s Braids: New Poetry from 
Tibet. Seus artigos são publicados no Journal of Indian 
Literature, HIMAL Southasian, Hindustan Times e 
Tibetan Review, entre outros jornais e periódicos. Sua 
residência permanente lhe foi roubada. Ele vive no 
exílio na Índia. 
 
Cláudia Santana Martins | Doutora em Letras na 
área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, onde 
atualmente é pesquisadora de pós-doutorado em 
Estudos de Tradução. 

 
When was I Born? 
Bhuchung D. Sonam 

 
Mother, when was I born? 
In the year the river dried 

 
When was that? 

That was the year when crops failed And we went hungry for many 
days We 

feared that you would never survive 
 

Was that the year we moved to a new house? 
That was the year when they confiscated our house And divided it 

among the 
patriotic Party members We were banished to the cowshed where 

you were born 
 

What year was that? 
That was the year when they destroyed the monastery Melted all the 

bronze 
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images to make bullets You were born when dust filled the sky 
 

Was that the year grandpa went away? 
That was the year when they sent your grandfather to prison Where 

he cleaned 
shit and butchered insects in the fields You were born when there 

were no men in 
our house 

 
Was I born in the year the walls were pulled down? 

That was the year when they ripped apart the prayer hall Wooden 
beams were 

hammered to splinters and frescoes soiled You were born when a 
crazy wind blew 

from the east 
 

What year was that? 
That was the year they burnt scriptures in the village square And sang 

revolutionary songs in praise of the Party 
You were born when blades of grass refused to grow 

 
Was it the year you stopped singing? 

It was the year they took our neighbour to the hard labour camp 
When she sang a 

traditional song while digging a canal You were born when people 
disappeared 

one after another 
 

When was that? 
That was the year they wrote the big red slogan on the walls ‘Heads 

that stick out 
will be hammered down’ You were born when the sun shied away 

from our sky 
 

When was that? 
That was the year when your father… your father 
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Quando eu nasci? 
Tradução de Claudia Santana Martins 

 
Mãe, quando eu nasci? 

No ano em que o rio secou 
 

Quando foi isso? 
Esse foi o ano em que as colheitas se perderam E passamos fome por 

muitos dias Temíamos que você não sobrevivesse 
 

Foi nesse ano que nos mudamos para uma nova casa? 
Esse foi o ano em que eles confiscaram nossa casa E a dividiram entre 

os patrióticos membros do Partido Nós fomos expulsos para o 
estábulo onde você nasceu 

 
Que ano foi esse? 

Esse foi o ano em que eles destruíram o mosteiro Derreteram todas 
as estátuas de bronze para fazer balas Você nasceu quando a poeira 

cobriu o céu 
 

Foi nesse ano que vovô foi embora? 
Esse foi o ano em que eles mandaram o seu avô para a prisão Onde 
ele limpava a merda e exterminava insetos nos campos Você nasceu 

quando não havia homens em nossa casa 
 

Eu nasci no ano em que as paredes foram demolidas? 
Esse foi o ano em que eles destroçaram a sala de oração Vigas de 

madeira foram estilhaçadas a golpes de martelo e os afrescos 
vandalizados Você nasceu quando um vento insano soprou do leste 

 
Que ano foi esse? 

Esse foi o ano em que eles queimaram escrituras na praça da vila E 
entoaram canções revolucionárias em louvor ao Partido 

Você nasceu quando os rebentos de relva se recusavam a crescer 
 

Foi nesse ano que você parou de cantar? 
Foi o ano em que eles levaram nossa vizinha para o campo de 
trabalhos forçados Porque ela cantou uma canção tradicional 
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enquanto cavava um canal Você nasceu quando as pessoas 
desapareciam uma após a outra 

 
Quando foi isso? 

Esse foi o ano em que eles escreveram o grande slogan vermelho nos 
muros “As cabeças que se sobressaírem levarão marteladas” Você 

nasceu quando o sol fugiu de nosso céu 
 

Quando foi isso? 
Esse foi o ano em que o seu pai… o seu pai 
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Alexandre Staut | É o idealizador do site São Paulo 
Review e autor dos livros Paris-Brest e O incêndio. 

 
primeiro capítulo do romance O incêndio 
 

O incêndio (Folhas de Relva Edições, 2018) 

 
1. A camisa-de-vênus e a banana 
 

ntre os assuntos de 1981, além de protozoários, da vida 
sexual das plantas, estava a biologia humana. Era fácil 

estudar a matéria tendo a professora como exemplo. Ela era a 
abundância, principalmente na fartura dos peitos. Tinha a impressão 
de que um dia ia tirá-los para fora e dar de mamar a cada um de nós. 
Não era possível ter o útero seco, como falavam pelos corredores da 
escola. 

Quando o sinal soava, três ou quatro colocavam a cabeça para 
fora da sala e anunciavam para toda a classe o vai e vem das pernas 
dela, como se narrassem no rádio um jogo de futebol. O assunto, que 
seguia, quase sempre, era a distância e a quantidade do sêmen 
derramado na punheta diária. A classe caía na risada. 

Leonor me causava tontura. Eu a olhava e tinha medo do meu 
próprio corpo, os cheiros novos, azedos. Tudo crescendo 
desordenadamente. Não provei do leite das suas tetas. Figurativa-
mente, sim. 

Eu espiava de rabo de olho os seus olhos, que mudavam de cor 
de acordo com a temperatura climática. Falavam que pessoas de 
olhos claros, como os dela, mas sem cor definida, eram falsas. Eu 
tinha medo de quando ela me encarava, mas também da sua 
respiração próxima à minha; tremia até mesmo quando sentia a 
nuvem do seu perfume invadir a sala, logo após ela entrar. 

No começo de semestre, ela reclamava do calor; entrava na 
sala abanando-se com a apostila dobrada ao meio. Quase sempre, 
numa mesma frase, pedia que abríssemos os vitrôs e o caderno. Um 
colega se levantava, abria as frestas. Ela levantava o queixo ao sentir 
o ar entrar. “A página em que paramos na aula anterior…”, falava. 
“Página 40, página 40 e pouco.” 

E 
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A síntese proteica, a síntese de alguma coisa desconhecida, 
algo que coçava entre a roupa e a minha pele, camada de prazer que 
eu queria ignorar. Aquela devia ter sido uma das primeiras aulas do 
ano. Ela apontou o dedo para o André. Pediu que o colega lesse o 
trecho inicial da lição. Ele pigarreou e, em voz ora grave, ora aguda, 
atendeu ao pedido. 

Ao perceber que a sala prestava mais atenção no seu jeito de 
operar o tom de voz do que no texto, colocou firmeza na fala. 
Pudemos então ouvir que o núcleo — sempre se falava no núcleo das 
células —, o núcleo controla a atividade da célula através da síntese 
proteica. Deve ter falado algo mais ou menos assim, pelo que me 
lembro: “No núcleo, há o DNA, o código da vida, ou seja, uma 
sequência de filetes, ou seja, a informação de que o pequeno 
organismo necessita para realizar as suas atividades”. 

O rapaz continuou a ler, passou a fala, em seguida, para Ivan, 
de acordo com a ordem de leitura indicada pela professora. Ela 
sempre apontava o dedo indicador para as fileiras, da esquerda para 
a direita. Não precisava. Olhávamos para ela e sabíamos o que devia 
ser feito. O próximo a ler disse algo sobre os tipos de RNA, acho que 
foi isso. O mensageiro, o transportador, se não estou enganado. A 
lição passou por mais ou menos dez bocas, até ganhar a fileira em 
que eu me encontrava, encolhido. Li um trecho. Teria sido sobre 
proteína? Gema de ovo, ovo estralado. Sempre que essas aulas 
chegam, em nuvens de calor, aparecem palavras como citoplasma, 
códons, aminoácido, alguma coisa plasmática, além da forma 
disforme da célula, que para mim era um ovo frito. 

Parte da minha atenção se voltava a essas palavras, à lição, em 
busca de possíveis descobertas sobre o mundo. Parte percorria a 
sala, rastejando o olhar rente ao chão, onde encontrava as pernas da 
professora, todas as pernas, dos colegas, os tênis surrados que os 
meninos usavam. Os olhos percorriam então o vão da minha carteira, 
na altura do meu colo, ali onde guardava a mochila, o volume dos 
Contos novos, uma paçoca, uma ou outra quinquilharia. 

Mário, eu repeti, mentalmente. Mas quem era o tal Mário? 
Como era a sua cara? Pensava no homem, sem mover os lábios. Vez 
ou outra, puxava o livro, abria uma página marcada. Lia um 
parágrafo. A história do Frederico Paciência. Aquilo era uma 
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maluquice. Não tinha cabimento. Quem eram aqueles rapazes? Um 
casal de rapazes… Seria um deles o próprio Mário? Algumas palavras, 
eu grifara levemente, a lápis. Algumas estavam circuladas. Ele era um 
poeta. E, quando eu pensava nisso, vinha a imagem da professora de 
português. Os contos novos, modernos. 

Os grifos, meus grifos. Não podia rasurar o livro. Era 
emprestado da biblioteca. Em que circunstâncias eu teria rabiscado o 
volume emprestado nos dias anteriores? Folheando as páginas, 
percebi um parágrafo inteiro grifado. “(…) já nem sabendo de mim, 
aliviado em minha sinceridade. Chegara à esquina em que nos 
separávamos, paramos. Frederico Paciência estava maravilhoso, sujo 
do futebol, suado, corado, derramando vida. Me olhou com uma 
ternura sorridente. Talvez houvesse, havia um pouco de piedade.” 
Acho que foi este parágrafo. 

Talvez isso não tenha acontecido na aula que agora relembro, 
mas no mês seguinte. Na aula de ciências, após minha leitura de um 
trecho da apostila, uma voz do fundo da sala se sobressaiu. Voz sem 
rosto. Um colega questionou a professora sobre os rumos da Ciência, 
a Ciência com Cê maiúsculo. Onde a Ciência esbarra nessa coisa de 
código genético? E as doenças infecciosas, falávamos muito da aids 
naqueles dias. 

A professora fez uns instantes de silêncio. Parecia buscar 
novidades na memória. Mas não respondeu. 

Depois, tirou do meio da apostila um maço de páginas 
mimeografadas que distribuiu entre os alunos. Pediu que lêssemos 
todos juntos um texto em letras roxas, o papel úmido cheirando a 
álcool. Assim fizemos, respeitando vírgulas e acentos, as células, 
objetos que mal podiam ser mesurados. Trinta milionésimos de 
milímetro, menores que os vírus. Nesse ponto, observei uma colega, 
ao lado, segurar uma régua. Talvez tentasse destacar, com a ponta do 
polegar, um milímetro no espaço de um centímetro. 

As formas minúsculas de vida, algumas que, para se reproduzir 
precisavam passar rasteira nas minhas pernas, as pernas que 
cresciam pulsante de pelos, os membros fortes, que se misturavam 
aos dos colegas nos dias de futebol. 

Ainda não existiam os problemas do mundo, as guerras, o 
flagelo da fome, somente os problemas do corpo, os pelos ralos ao 
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redor do sexo, o tamanho do pau e dos bíceps, o peito das meninas, 
as minhas espinhas, o desejo de ter a mesma altura de alguns dos 
garotos da sala, ter as coxas fortes e firmes; eu pretendia andar 
desconcentrado, mas, ao mesmo tempo, senhor dos passos. 

Não queria mudar o mundo, precisava era de uma boa 
mudança na aparência. Como murchar a cara redonda e espinhuda 
de goiaba bichada? Se me perguntassem àquela época sobre o meu 
grande desejo… era ter os olhos um pouco mais vivos. Menos 
pruridos na cara; talvez quisesse ter no andar uma mistura do jeito 
de corpo do Luiz e do Cardoso, juntos, num só eu. Isso era possível? A 
voz do Sérgio, talvez. Ele nunca desafinava. Quando chamado para a 
leitura dos textos, impostava a voz, como um locutor de rádio. 
Quando eu lia, percebia claramente o volume da minha própria voz 
perder força. Fazer-me ser ouvido no futebol, isso seria impossível. 

Enfim, a adolescência se apresentava, de certa forma, 
ordinária; mas até a página dois. No comum, havia entre mim e os 
colegas: o entorpecimento por certo ar burguês, que pairava sobre 
nossa escola, mesmo sendo uma instituição pública, que reunia gente 
dos quatro cantos da cidade. Havia o desejo de imitar tudo o que 
chegava através de revistas, jornais e tevê, a calça Zoomp, o tênis 
Rainha, depois o Reebok, que a gente desconfiava pronunciar errado. 
Tudo cutucava a gente. 

Houve um dia, acho que na mesma semana, em que acordei do 
meu quase sonho com uma espécie de pancada no pensamento. A 
professora de ciências deixou todos corados ao vestir uma banana 
madura com uma camisinha. Vagarosamente, deslizou a borracha 
gosmenta sobre a fruta, com mãos de unhas pintadas de um esmalte 
vivo. “Assim se usa o preservativo”, disse, citando as doenças 
sexualmente transmissíveis, que ela nomeou de venéreas, como 
repetiria algumas vezes naquele ano. 

No entanto, aids, sífilis, gonorreia e afins eram histórias de 
ficção científica, coisas tão irreais quanto pacmans, os bichinhos 
come-come do videogame. Assim também soava a ditadura militar, 
que, em seus suspiros finais, chegava aos nossos ouvidos rodeada de 
meias-palavras, mal-entendidos, algo que ninguém comentava em 
casa ou nos domínios da escola. 
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primeiro capítulo da novela Epilepsia — uma fábula 
 

Epilepsia — uma fábula (Folhas de Relva Edições, 2018) 

 
Preâmbulo 
Numa noite imóvel 
 

 lua branca era um ponto raro de esperança na noite tão 
escura. A água da chuva ainda se acomodava pelo asfalto e 

refletia a claridade em milhares de migalhas líquidas. Era uma cidade 
grande, dessas com estações de trem, chafarizes e teatros. Fazia frio 
e o vento fraco não movia nem o que havia de muito leve. Àquela 
hora, instaurava-se um vazio profundo e espaçoso. O silêncio era um 
rei tirano. Edifícios e monumentos pesavam indiferentes sobre a 
terra. As ruas úmidas eram um deserto. Nenhum passo, som ou 
respiração. A neutralidade havia se imposto ao tempo e parecia ter 
suprimido qualquer ação, qualquer presença. Parecia que tudo tinha 
ido embora e aberto espaço para o nada. A ausência se dilatava e 
deslocava lenta no contorno de uma carícia sobre cada centímetro da 
superfície da cidade. 

De uma das ruas brotava uma fenda entre blocos de concreto: 
um beco estreito e escuro. Um labirinto tão objetivo que, se alguém 

A 
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decidisse explorá-lo, teria como sentença o retorno sobre os próprios 
passos. A certa altura da noite imóvel, a luz da lua lambeu o breu e 
revelou, ao longe, na extremidade do beco, um homem deitado no 
chão. Do negrume, a claridade desenterrou lentamente as pontas de 
um corpo abandonado ao próprio peso. 

O homem dormia imóvel como a noite. 
Alguém que decidisse se aproximar, passo após passo, beco 

adentro, veria de perto, sobre os ângulos daquela carcaça, o depósito 
de uma grossa crosta de sujeira. Na pele, feridas abertas e sangue; 
sobre ela, o acúmulo de suor e poeira; sob as unhas, como terra 
cavoucada, uma matéria compacta e escura. O cabelo era uma massa 
disforme, embolada com sebo; e, pela barba, catarro, saliva e restos 
de algo que serviu de alimento. As vestes gastas estavam sujas pelo 
que vinha de dentro e pelo de fora. Uma aura pesada cheirava o 
azedume da imundice humana, mistura apurada de suor, secreções, 
excreções e hálito. Muito tempo e matéria tinham se sobreposto e 
sedimentado sobre o corpo e essas camadas, por apego e hábito, já 
eram parte do que era o homem. 

O olhar que enfim chegasse ao fim do beco e, disposto a uma 
aproximação maior, assumiria o ponto de vista dos parasitas que 
habitavam o seu corpo. Bem de perto, aderido ao visco da sujeira, o 
olhar curioso teria uma revelação: a aparente imobilidade daquela 
noite era uma farsa. Pelo corpo, músculos se contraíam, cavando 
vales. Depois, relaxavam. Artérias mais superficiais elevavam ondas 
na pele enquanto bombeavam o sangue. O caminho do ar ampliava e 
diminuía o volume do tórax. O coração batia. Havia correntes 
elétricas. O corpo pulsava numa dança mínima. Em meio a tanta 
imobilidade, até mesmo das horas, nem tudo estava perdido. Um 
compasso constante e sereno embalava o sono. Havia calma e 
constância. 

Num repente, como numa erupção e sem motivo, algo muda: o 
corpo encrespa; a respiração acelera; o coração bomba impetuoso, 
soca o peito; o sangue engrossa, a circulação não flui, há atrito; há 
esforço; o tórax infla, puxa mais ar e murcha em sopros rápidos; há 
calor, o suor verte; o corpo lateja num ritmo de esquizofrenia; 
oscilações incoerentes descompassam expansões e contrações, 
sístoles e diástoles; tudo se torna abrupto. Na tentativa de conter os 
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impulsos por dentro, o invólucro do corpo se enrijece, aperta e 
empedra. A explosão teria sido um caminho mais fácil. O romper 
latente passa a transfigurar as formas do corpo. A nuca se espreme e 
arqueia o pescoço para trás; a boca abre numa fresta; língua, palato e 
garganta, úmidos de saliva sentem o ar que entra seco e sai em sons 
manchados; os poros se alargam e a casca dura da pele vira uma 
membrana fina. Os pelos levantam e repuxam incontáveis 
pequeníssimos cumes; o tato se amplifica e a pele sente o toque do 
ar, da sujeira, o arranhão da fibra dos tecidos, a umidade áspera do 
chão; os olhos se reviram, as pálpebras batem como asas de um 
inseto; o sexo endurece; os punhos cerram com força e as unhas 
afundam na pele das palmas das mãos; na face, uma carranca se 
contrai por dor e negação; a saliva abunda, espuma e escorre pelas 
laterais da boca. Espasmos contorcem a musculatura, contraindo, 
retendo tensão até afrouxarem quase à morte; o peito se afunda e os 
ombros fecham; as escápulas se abrem para, em seguida, juntarem-
se apertando a musculatura das costas; a coluna arqueia reabrindo o 
peito ao ponto de rompê-lo. É preciso mais ar; o ventre oscila entre 
idas e vindas até que se contrai, repuxa o quadril em direção ao 
estômago e condensa todas as pulsões num núcleo, na potência de 
uma concentração atômica; a matéria do corpo se força a uma 
levitação tesa; o homem todo se comprime e rejeita o chão, recusa a 
gravidade num esforço por se elevar, descolar, desprender, até que o 
cérebro pesa num escuro profundo. 

 
A queda. 
O gozo imaculado. 
 
Toda tensão finalmente se esvai, derrama-se púbis abaixo, 

rolando a pelve como uma bacia que emborca. O corpo transborda. 
Do meio da escuridão, um gole de claridade. Na matéria, o tremor do 
êxtase. A linha de pele, que até então separava o dentro e o fora, 
desmantela-se. Limites se dissolvem e o que é do homem se mistura 
ao que é do mundo. Uma comunhão: o ar da noite perpassa fibras, 
tecidos e ossos do corpo aberto; o essencial do homem desliza e 
escorre pelas dobras da matéria da noite. Homem e noite deixam 
rastros um no outro. 
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Entre borrões de contrações e arrepios, o corpo lentamente 
assossega e acomoda. Ondas amaciam pedaços da carne. O que 
antes se espremia afrouxa, o que explodiria abranda e, pouco a 
pouco, a quietude interpõe seus véus. 

O fluido derramado escorre na pele e fica impresso como uma 
camada a mais de matéria. Findados os fatos, a lua seguiria seus 
passos e entregaria o beco de volta ao breu. Tudo passa. O homem 
dormiria por milênios. Inspiraria como um lobo que uiva para dentro. 
Expiraria, entregue e frágil. A arbitrariedade do tempo se interporia à 
escuridão e o infinito ganharia espaço até que o amanhecer viesse 
matar a noite. Apesar do homem, essa derradeira paz seria o mais 
próximo que a noite enfim chegaria da tão virtuosa imobilidade. 
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vidas alcoólicas 

 
 louca a vida, o vômito, a vagina que é carne, que é crua e 
sangra sem que se morda, como manga madura, que se 

come e lambe com lábios molhados e pêlos entre os dentes. Trinta 
anos, lavo-te os antebraços, os braços, o pênis, as coxas, as costas, o 
tórax. Virgem, lavo-me buscando vestígios do hímen há muito tempo 
rompido, a viga dos ossos, as paredes da pele, todas as portas do 
meu desejo. Visto-me, saia rubra, meias três-quartos, colares, meu 
casaco jeans. E perambulamos, eu de coturno e você de all-star cano 
alto, pela prisão das ruas que me libertam por um Café, um cigarro, 
um trago, altos de copos a correr com lágrimas nos olhos por uma 
vida que também é crua, faminta como o bico dos corvos e traiçoeira 
como os caninos dos chacais e pode ser tão generosa e mítica como 
sonhos e amendoins espalhados sobre a mesa. A vida é líquida, 
gelada como são, às vezes, duras e secas minhas palavras quando 
peço desculpa para mim mesma antes de nos sentarmos à mesa de 
jogos etílicos para cambiarmos, por pura orgia de plebeu, o pouco 
dinheiro que temos pelo ouro da bebida. 

Aos poucos vão se fazendo remansos de nossos medos, e são 
atirados búzios e decifradas as mandalas do nosso destino de 
amantes sob os insultos e revanches do passado e agora. Aos poucos 
nos tornamos dois palhaços, encharcados de risos, rostos coloridos 
pelos aplausos, pelas luzes, pelos corações psicodélicos. Vejo nos 
teus lábios o lança-chamas que me chama para queimar enquanto o 
circo pega fogo no sinistro das horas, das horas, das horas assim em 
que você me dava um talismã e desta forma se fazia o tempo das 
conquistas. E a vinda da noite anunciava o que ainda não vivemos e 
deveríamos viver entre histórias e segredos. Por algum momento, 
nos esquecemos de nós e vimos um Ogum sambando bonito e 
bandido para seu Xangô que bebia vodca com coca-cola. Eles não nos 
viam, aliás, viam apenas a si próprios. Entre eles não havia palavras, 
só o suor da proximidade, a dança, o movimento de uma música 
imaginária que apenas eles ouviam entre quadris, coxas, pés, mãos 

É 
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pelas cinturas, cabelos molhados de suor, pêlos salgados que se 
misturavam. Estavam apaixonados. Dois compridos de ecstasy 
tirados do púbis de um deles prenunciavam o beijo de bocas que 
pareciam figos abertos em forma de flor. Talvez quisessem ficar 
assim por toda uma eternidade, porque assim se completavam. 
Estávamos ternos de vê-los e, de repente, quando menos se 
esperava, surgiu um grupo de skinheads com sua covardia, escuridão 
e agressão com coturnos. Foge, gritou um deles, estendendo o braço, 
mas sua mão agarrou o vazio; não viu a cara caída do amante ser 
chutada, saiu com a sensação de ter traído seu melhor amigo ao 
deixá-lo no meio daquela violenta massa escura: quis tomá-lo pela 
mão, protegê-lo, mas sem querer estava sozinho, correndo pela rua 
enquanto o outro era linchado por aqueles neonazistas. 
Embriagados, vimos essa sucessão de fatos como cenas de cinema e, 
como cidadãos civilizados, não nos importamos, não nos metemos, 
mudamos de bar. Na contramão da alvura dos paramédicos em 
ambulâncias enlouquecidas, do gris dos tiras indiferentes aos crimes 
da noite, subimos e recortamos as avenidas até pararmos em outro 
camarote cujo espetáculo fosse menos intolerante e hediondo. 

Descascamos o cotidiano com nossas próprias unhas como se 
arrancássemos a epiderme de uma laranja e seu ácido espirrasse em 
nossos olhos e nos fizessem chorar e por isso, bêbados, choramos e 
aguardamos, meu amor e eu, o tépido poente, o copo, a casa — Tudo 
se dignifica quando a vida é líquida. Toda decadência deve ser pública 
e publicada. E bebendo a vida, recusamos tudo que é sólido e 
desmancha no ar ou desce das vísceras ao vaso sanitário, ao 
esquecimento. Nossos olhares gasosos odeiam os rostos sóbrios, os 
olhares que nos condenam por adultério, as vozes que se ampliam a 
nos chamar de alcoólatras. Gente que geme, sofre e morre, enquanto 
ficam vazios os copos e fica em repouso a bebida, e a nossa vida, em 
compensação, é mais viva quando escorre como feridas mal curadas 
e cutucadas pelo prazer de rever sangrar. 

Do líquido dourado faço rio e te vejo Boto surgir e mergulhar 
no suave amargo líquido que nos afoga até descer escorrido pela 
ureta ou qualquer canal uterino. Vamos liquidificar o mundo em 
nossas mandíbulas e bebê-lo em longos goles. Minha vida ressoa o 
coturno na calçada. Estou mais do que viva: embriagada. Bêbados e 
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loucos somos chamados de dionisíacos e antropofágicos porque 
repensamos a carne, o corpo, a vastidão, o fogo, os conceitos, as 
palavras, como convém a bêbados, o grito inarticulado, a garganta 
cadente, devassa de poemas, verbos, substantivos, adjetivos e 
palavrões. Alguns se ofendem por acreditarmos que marcianos 
invadem a terra e nos ensinam a amar e escrever. Então nos chamam 
novamente de alcoólatras, malditos, lunáticos, canibais, mas contra 
tudo o que esses moralistas lutam sendo exatamente tudo aquilo que 
eles são: casas que fugimos, paredes que transpomos, muros que 
pulamos para voar alto pela madrugada antes do meu casaco roto 
me carregar para casa, para longe de você, meu companheiro de bar, 
como um blue jeans alado que se desfaz por maus tratos e é gasto e 
rugoso nos bolsos e revela-se como pele em carne viva. Porque 
quando tiro meu casaco roto cheirando à rua e arranco os coturnos 
na alvorada ou quando os coloco rápido entre o crepúsculo e o 
ressentimento, caio sempre de bruços na cama como se nunca mais 
pudesse levantar. Então, a vida é que me põe em pé e a sede e a 
saliva e a língua que procura aquele gosto molhado, dourado que 
acaricia os lábios, babando impudente no casaco. É bom e manso 
meu casaco jeans, mas um tanto malcriado quando reclama: Lava-
me. 

Se um dia você, que se despede ao final de cada encontro, se 
afastar de mim — o que não creio — porque há algumas intensidades 
entre o que o bebo e o que me bebe e bebe por mim. Recorda-me ao 
descalçar seu all-star e despir sua calça jeans manchada, deite-se 
apenas vestido da camiseta que carrega consigo meu cheiro, e de 
cueca com resquício do que você deixou de derramar em mim e 
durma sentindo meu prolongado vazio, pois não vou te emprestar 
meu casaco jeans e meu coturno porque é de minha nudez que você 
precisa. Deita-te comigo quando puder ou quiser e apreenda a 
experiência do prazer depois do êxtase de se deitar comigo. Bebe-me 
como te bebo. Estilhaça tua própria medida como cacos de copos 
baratos de bar. 
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assim 
 

lguns minutos. É tudo o que me separa do deboche de 
uma manhã ensolarada. A madrugada já é uma desistência 

concreta e começam a aparecer essas cores irritantes das manhãs de 
verão. Preciso ir. No trato que acertei comigo ficou explícito que 
minha morte será na madrugada — essa vadia fraterna. As manhãs 
sempre convencem a ficar. 

Mas não é só a proximidade do dia que me inquieta. É você. 
Você aí hesitando. Com essa cara de pena. Tenho medo dos recuos. É 
preciso haver honra entre executor e executada. Você foi uma 
escolha. Um pensar e pensar. Um decidir entre ofertas. E agora esse 
fraquejar. 

Eu podia pagar a um estranho. A um pistoleiro (é assim que se 
diz?), a um sádico, a um psicopata. Não quis. Não quero. Preciso de 
afeto na morte. De pessoalidade. 

Merda. Não faz isso comigo. Você me atrasa para os meus 
demônios. Remexendo meus sentimentos como se fossem um campo 
de plantio. Tentando me saber. Por que você me julga? Espere 
amanhã, quando todos me julgarão. Junte-se a eles em orgia. Agora, 
não tenho tempo. Quanto mais você insiste nessa teimosia estúpida, 
mais me distancia do meu tempo de ir (ainda mais curto agora). 

Eu poderia convencer você com pouco verbo. Bastaria falar de 
qualquer uma das minhas razões. Do aborto fracassado que fui de 

A 
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minha mãe. Dos pais arranjados que tive. Muitos. Todos ávidos por 
marcar a minha carne com a fúria de murros e chutes, ou com as 
picas fedidas de mijo velho. Mas isso deixaria você com pena de mim. 
Não é o caso. 

Sabe esta cicatriz no meu rosto? Última lembrança da minha 
mãe bêbada. Deixei cair sem querer uma das suas garrafas malditas. 
Ela me cortou com o gargalo quebrado. Afundou, afundou, afundou 
até eu desmaiar. Umas horas depois eu a matei. No sofá da sala de 
chão batido, enquanto ela dormia seu sono de álcool. Matei sem 
esforço, com as minhas mãos. 

Não peguei cadeia. Eu era menor. Nem peguei internação. O 
corte no rosto ajudou. 

Viu no que dá um julgamento apressado? Mas tudo bem. Você 
agora não está mais com pena de mim. O seu silêncio enojado é a 
prova disso. 

Eu nunca senti culpa. 
Mas de um tempo para cá meus pensamentos deram para se 

amotinar. Remorso? Razão? Vai saber. Me veio uma dor atrasada. 
Acumulada feito água parada. Fisgando uma decência que eu nem 
imaginei que tinha. Uma dor de desistência. Dessas que fazem a 
gente compreender que chega. De tentar, de errar, de ter nascido 
azarão. 

Anda. Põe logo as mãos no meu pescoço. Isso. Assim. Olha pra 
mim. Olha, vai. Eu preciso dessas lágrimas. De afeto. De 
pessoalidade. Aperta bem. Assim. Assim. Ass... 
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um jogo com espelhos que se deslocam 
 

le acordou em sua antiga casa, onde morara durante sua 
vida inteira. Os sentidos embotados por um misto de 

ressaca e sono, como quando se desperta sem se deixar, de todo, de 
sonhar. Olhou o quarto e sentiu-se mais estranho que quando 
retornara, dias atrás, tendo passado o tempo e os eventos que lhe 
fizeram outra pessoa. Pensou que fosse aquele quarto uma replicata 
de seu quarto anterior, pensou que fosse a cidade inteira uma 
replicata de sua cidade anterior. A mulher que dormia ao seu lado, ao 
menos, era de todo uma estranha, e por a conhecer tão pouco, era o 
único componente familiar daquele cenário, e sentiu-se grato, 
porque assim não era ele uma replicata de seu eu anterior. 

A claridade era invasiva e não lhe permitiu voltar a dormir. 
Pensou na ironia que é refugiar-se das sensações no sono — em 
como só se pode dormir de fato para escapar da apatia, que é 
quando não se precisa dormir. A insônia, irmã siamesa da angústia, 
insuflava-se como uma sede de vida impossível, porque viver é não 
saber que se vive. Ocupou-se de pequenos remorsos cuja origem 
nem pudera recordar, enquanto as horas estendiam-se vagarosas, 
indiferentes como dois olhos de estátua. 

Lembrou-se, metaforizando a apatia do tempo para com os 
inquietos, do sonho que tivera em suas poucas horas de sono: 
repetia-se a noite anterior tal como fora em simetria robótica; exceto 
pelo fato de todos os rostos amigos terem-se substituído, no sonho, 
por rostos de mármore. As risadas, as conversas sobre nostalgia e os 
êxtases de cada momento eram reproduzidos detrás de marmóreas 
máscaras brancas, impecavelmente iguais. Pensou na vida humana 
como isto: um baile de máscaras, cujas faces não se revelam jamais. 

E 
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A mulher ao seu lado dormia indiferente aos seus 
pensamentos e angústias, em seu sono que ele não poderia 
acompanhar. Agradeceu novamente ao acaso por ser sua 
companheira uma estranha com quem poucas palavras trocara, já ao 
final da noite anterior. Confortou-se na ideia de que não se pode 
mascarar o desconhecido, pois ainda não se tentou lhe olhar a face. 
O tempo, em sua estaticidade, já não o martirizava após ter 
encontrado esses pensamentos, de que se esqueceria durante as 
semanas por vir. 

Semanas passaram-se até que voltasse a lembrar, mas então 
com tormento ao invés de amparo, do sonho que tivera e das 
conclusões que sua lembrança trouxera. Percebeu que em tantos 
momentos derradeiros de sua vida sua própria máscara o guiara 
através dos eventos que compuseram sua existência toda. Era sua 
vida um labirinto, e assim o era porque assim a tinha guiado, 
perdendo-se em suas próprias mentiras, em busca de uma verdade 
impossível. Pensou na irrevogabilidade do tempo, cujas passadas 
forçam decisões irreversíveis a cada instante, mas nem sempre com o 
alento da inconsciência... o sonho repetiu-se, na noite seguinte, com 
o acréscimo da frase dita por um narrador amorfo ao seu final: 

 
“Não existem remorsos para os pecados secretos.” 
 
Lembrou-se da frase e, acordando, não encontrou forças para 

levantar-se, revirando-se, não achou sono que lhe acalentasse. Os 
pensamentos desconexos, inconclusivos e paranoides eram-lhe a 
única fuga ante o poder fulminante da lucidez trazida pelas memórias 
e sonhos que o perseguiram nesses eventos descritos. O espelho 
torcido de sua percepção deslocava-se a lhe refletir monstruosas 
deformidades existenciais. Somente após o meio-dia, ainda sem 
comer, ainda em desvario, agarrou um pedaço de papel onde riscou 
apressadamente os seguintes versos: 

 
É somente ao despertar que nos ferem 
Os sonhos. Quando validados pela 
Verdade que a Consciência lhes confere, 
Enchendo-nos os martírios de pena... 
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Eu, que na vida andara sempre a esmo, 
Vi-me refletido na alma do mundo! 
Este borrão de perfídia, imundo, 
Jaz sob as máscaras de cada enfermo... 
 
Sou eu também lépido, como vós! 
Sou-lhes a mesquinharia que imito, 
E cada crime oculto jaz em nós. 
 
Na garganta em que repousa o grito 
E fenece, debilmente adestrado, 
Degluto o terror que haveis Mascarado. 
 
Isso dito, os dias voltaram à sua corriqueira monotonia, em 

que a domesticidade dos afazeres e preocupações da vida diária 
permitem pouco espaço para a reflexão, se esta trouxer angústia. Os 
versos postos naquele papel acabaram perdidos como outros tantos, 
que, se lidos fossem, encontrariam incompreensão e indiferença — 
tal como encontram os homens e as mulheres que escrevem e que 
não escrevem versos. Os sonhos foram sonhados, a vida foi vivida, 
até que, passando, se perdesse, como se perdem todas as coisas, seja 
pelo tempo, pela morte ou pela indiferença... 
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Brontops Baruq | Contista de internet e 
compartilhador de memes, nascido em 73. Após a 
publicação do relatório de vendas de seu livro, O 
Grito do Sol sobre a Cabeça (Terracota Editora), 
desapareceu no Pantanal durante pesquisas para 
aquele que seria seu segundo livro Capitão Cavalo 
versus Os Incas Venusianos. Continua desaparecido, 
esperando alguém notar. 

 
três piracicabas 

(Para Caio) 

 
 primeira Piracicaba conhecemos bem por cima: Foi por 
balão. Chegamos numa madrugada, a cidade às escuras, o 

céu clareando. Seguimos as placas que levavam à Universidade, os 
faróis iluminando a arquitetura imponente. Se havia guardas, eles 
não nos incomodaram. Imaginamos uma cidade tranquila, daquelas 
que crianças brincam na rua. O estacionamento ficava bem em frente 
ao gramado de onde partiríamos. Esperamos dentro do carro 
tomando mate da garrafa térmica e saindo apenas para fumar. 
Ouvimos animais, não muito distantes, deviam pertencer à Escola 
Agrícola. 

Logo chegaram as caminhonetes trazendo os equipamentos. 
Fiodor era o balonista, nós nos conhecemos só ali, tudo fora 
acordado por cartas, conforme o costume. Dessa vez era um homem 
maduro, de pele clara, mas com uma barba farta, espessa. 
Estenderam o balão no gramado como quem estica toalha para 
piquenique. Esperamos pacientes os eslavos armarem o fogareiro e 
prepararem o cesto. Procediam de forma cuidadosa, mas com pressa, 
quase urgência. Essa forma de trabalhar nos deixou alertas, 
funcionou melhor que o mate. Fiodor veio nos explicar que o voo 
deveria estar sincronizado com o nascer do sol, depois as condições 
do vento ficariam progressivamente instáveis. 

O balão levantou, um animal colossal e estabanado, 
preenchido de ar quente. Os eslavos seguravam-no com cordas e 
gritavam ordens uns para os outros e para nós subirmos logo no 
cesto. A tensão, a correria, o rugido do gás no fogareiro, os homens 

A 
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tentando conter um animal gigante com cordas, algo ali remetia à 
King Kong, a uma espécie de perigo fascinante. 

(Não sei até que ponto isso é um pleonasmo.) 
O voo em si foi tranquilo conforme garantira Fiodor, “É um 

elevador à deriva, com ascensorista, mas sem portas pantográficas”. 
O vento nos empurrou da área urbana e de seus moinhos, passamos 
sobre os cafezais, as pastagens, a ferrovia, as trincheiras cavadas 
contra os cariocas, as senzalas e as casas grandes. Era silencioso, 
podíamos ouvir os mugidos, o choro de bebês, o latido dos cães 
brancos, a buzina de bicicletas e o estalo das chibatas. Era um dia 
claro de inverno. A paisagem era linda, mesmo quando passamos 
sobre os mortos e a terra de ninguém. 

Fiodor conferiu o relógio de bolso e começou a girar a válvula 
para começarmos a descer. Já havíamos passado a fronteira, um voo 
curto, menos de uma hora. Escolheu uma pastagem para “descer”. 
Instruiu-nos a se segurar da melhor maneira possível, os rebanhos 
corriam assustados com a enorme criatura a tapar o sol, nós nos 
sentíamos como pterossauros capturando presas, mas no final 
caímos, o cesto virou violentamente e sofremos apenas escoriações 
leves. 
 

* * * 
 

A segunda Piracicaba foi por acaso. Chegamos por rio. Chovia 
com força, era a estação das chuvas. De longe, vimos os 
Piracicabanos, usavam chapéus de aba muito larga. Depois viríamos 
que eram artesãos hábeis na trança de palha. Um dos nossos sofria 
de febre forte, alguma doença tropical não-catalogada. Avisamos por 
rádio nossa baixa e a Sociedade nos orientou a seguir para essas 
coordenadas, uma Piracicaba onde haveria um médico. Mais tarde 
apenas entendemos a razão de um doutor em local tão inóspito. 

Os piracicabanos nos ajudaram a carregar o companheiro 
doente, usaram uma rede e guarda-chuvas para protegê-lo. Um 
cachorro latia para nós de longe, abrigado sobre um telhado. Era uma 
gente rude, indiferente à tempestade que desabava com a força e a 
regularidade de um chuveiro. As ruas eram um lamaçal e a energia 
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elétrica vinha de um gerador. Um lugar muito pobre, as pessoas nos 
observavam, desconfiadas, de longe em suas varandas. 

O médico que nos atendeu era novamente Fiodor, mas dessa 
vez usava um tapa-olho, um homem mais novo e mais amargo de 
tendências alcoólatras. Enquanto aguardávamos o diagnóstico na 
pequena enfermaria, notamos pequenas ausências esparramadas 
dentre os nativos que nos auxiliaram, uma falange, uma orelha, um 
nariz. Estávamos em uma colônia de leprosos. 

Fiodor, entre uma baforada e outra de seu cachimbo, nos deu 
seu prognóstico. Não era nada bom, era a febre caiapó, transmitida 
por picada de morcego. Realmente, o doente reclamou de uma ferida 
no nó dos dedos, uma ferida que não cicatrizava. Fiodor explicou que 
o morcego tem uma saliva anticoagulante para facilitar a extração do 
sangue. Nosso companheiro arderia em febre e delírios e morreria 
em três dias, não havia como chegarmos em Santos antes disso. 

Entramos em contato com a Sociedade, mas seria impraticável 
qualquer extração dentro daquele mês. Ficamos alguns dias ali, 
aguardando sua morte e fazendo anotações para os parentes. 
Sentimos que era nossa obrigação. Nesse meio tempo fomos 
conhecendo a cidade… Na prática, pouco mais que uma aldeia. Os 
casebres eram dispostos de uma forma bastante regular, feito peças 
de um jogo de damas. Fiodor responsabilizou os missionários por 
essa disposição. Antes os piracicabanos viviam em uma vila circular, a 
posição de cada residência definia as relações de família com as do 
restante do clã e estabelecia a hierarquia dos laços matrimoniais. 
Pois, originalmente, uma genealogia complexa e difícil de 
compreender só permitia casamentos entre determinados parentes. 
Os cristãos só conseguiram impor suas crenças quando perceberam 
que a aldeia era construída de forma a refletir suas mitologias. O 
médico admitiu que eles tinham algum acesso à civilização, mas 
agora o alcoolismo e os suicídios se espalharam. O último padre fora 
esfaqueado e a Diocese de São Vicente não enviara outro para se 
responsabilizar pelo leprosário. Enquanto ele nos contava essa 
história, uma criança trouxe um pequeno pterossauro em uma gaiola, 
pretendia nos vender. 
 

* * * 
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A terceira Piracicaba foi por trem e camburão. Mas a 

documentação fornecida pela Sociedade Real Psicogeográfica estava 
com problemas nos selos holográficos. Fomos detidos e 
encaminhados para averiguações no Ministério da Segurança Interna. 
Era um vagão especial apenas com os detidos na fronteira, além de 
nós, os demais passageiros eram bolivianos, paraguaios e nordestinos 
(a maioria de baianos pelo que pudemos averiguar). Através da 
janela gradeada pudemos ver as torres e os arranha-céus, os drones 
de segurança perscrutando as avenidas. 

Após desembarcarmos na estação, um camburão nos levou até 
o Ministério. Aguardamos novamente em uma sala simples. Na 
parede, havia uma sequência de quadros com as figuras de todos os 
Presidentes da República, um dos nossos reconheceu Mazzaropi. 
Estávamos cansados de ser levados de lá para cá, feito pedaços de 
carne. Finalmente fomos atendidos, novamente por Fiodor, um tanto 
mais calvo e cínico do que das outras vezes. Outro interrogatório, 
dessa vez coletivo. Felizmente não houve inconsistências em nossos 
relatos, mas ainda assim havia o problema nos selos de segurança. 
Dentro das atribuições de seu cargo, ele nos ofereceu uma escolha: 
um visto de 24 horas, apenas para turismo expresso ou um inquérito 
de final imprevisível para averiguações. 

Sem melhor opção, decidimos topar uma visita rápida. Fiodor 
nos informou que seríamos acompanhados à distância por vídeo ou 
fisicamente e que, se não saíssemos à meia-noite, seríamos 
prontamente presos e expulsos de “Pira”, sem possibilidade de 
retorno. Deveríamos seguir a rota turística, ficando limitados ao 
centro praticamente, nada de Taquaral, Glebas ou Jardim Califórnia. 
E nada de Universidade, nenhum lugar que fosse — ou tivesse sido — 
foco da Resistência. 

É inegável a beleza da cidade, muito limpa e organizada, 
arborizada e cheia de flores. Estátuas de heróis e fundadores, 
incluindo uma do General Boldrin esmagando a cabeça de Cavalera 
sob a pata de seu cavalo. Vimos os parques cheios de crianças, as 
alamedas com mangueiras alertando sobre o perigo de queda dos 
frutos (tentamos imaginar como se prevenir contra esse perigo). 
Conhecemos a Catedral dedicada à Santo Anastácio do Aqueoduto, 
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padroeiro dos mineiros e marujos de submarino. Antes do altar, há 
um poço e dentro do poço, segundo se diz, é possível ver no reflexo 
seu verdadeiro amor. Mas só conseguimos ver a nós mesmos. 

Poderia ter sido um dia agradável. Porém, paramos em uma 
Confeitaria para comermos pastéis de Belém. Ao entrarmos, os 
fregueses interromperam suas conversas. O silêncio fez sobressair o 
volume do televisor: passava uma cena de King Kong, o gorila 
enfrentando pterossauros. Decidimos pedir a comida para viagem. A 
partir desse ponto, não foi possível evitar a paranoia. Sabíamos da 
constante vigilância, a sombra distante de um drone, as câmeras de 
rua nos acompanhando pela avenida. Até entre as mães de um 
parquinho, havia uma estranha fumante, que poderia ser uma agente 
da polícia secreta. Antecipamos nossa volta. Paramos apenas no 
cemitério para deixarmos flores a nosso companheiro, morto em 
todos os paralelos possíveis. 
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Jorge Ianlanji Filholini | Escritor, produtor cultural e 
editor do site Livre Opinião – Ideias em Debate. É 
autor do livro Somos mais limpos pela manhã (Selo 
Demônio Negro), finalista do Prêmio Jabuti. Este 
conto fará parte de seu próximo livro, Somente nos 
cinemas, com lançamento previsto para 2019, em 
que o autor presta uma homenagem aos clássicos da 
sétima arte. 

 
ilha de edição 
 

esponda rápido. O que vale mais: um filme bom com o final ruim 
ou um filme ruim com aquele belo final? O produtor é que tem a 

palavra decisiva. Manda tudo para a ilha de edição. Quem mora em 
uma ilha de edição? A película queima depressa. Como sabe? Vi num 
filme. Repita comigo, Rosebud. Como? RO-SE-BUD. Era um trenó? Era 
apenas um trenó? E ainda chama de clássico. Corta! Corta! Cadê a 
luz? Não foi paga neste mês. Muitos roteiristas querem filmar, mas 
não querem escrever. Ninguém consegue viver dentro de um 
estúdio. Ou você acha que Bogart era galã vinte quatro horas? O 
banheiro químico do set de filmagem é o mais democrático. Cagam 
diretores, atores, atrizes, roteiristas, contrarregras e figurantes. Viva, 
o produtor morreu. Mesmo? Foi achado em cima do dinheiro da 
bilheteria. O motivo? Engasgou-se com o charuto. Qual o filme da sua 
vida? Nós que nos amávamos tanto, de 1974, do Scola. Não conheço, 
tem na Netflix? Chapado de doce, ele me pediu para ler o seu roteiro. 
Viagem a Marte e alienígenas sugadores de sangue. Rasguei. Refiz e 
patenteei. Boa história, mas cadê o monstro? Tem que ter monstro. 
Senão eu fecho o setor de efeitos especiais. Sou fã e quero service, 
disse a criança ao sair da sessão. Tá vendo aquele Oscar. Ganhei de 
melhor curta de animação. Sei. Qual o seu ator favorito? Ah, não vale 
soprar. Fecharam mais três longas com ele. Está em todos os jornais. 
O motivo? Bateu na esposa. Sou ator do método. Sou atriz de 
incorporar. Com este cachê sou o que você quiser. Eu prefiro rodar 
em plano sequência. Tá na moda. Já viu Ben-Hur? Não. Oito e Meio? 
Nem. O Piano? Nunca. Serpico? Oi? Gritos e Sussurros? Nem faço 
ideia. E por que raios você quer dirigir o meu filme? A culpa é do 
crítico de fazer o longa flopar. Qual é a cena da sua vida? A do 

R 
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chafariz. Ela insiste com Godard, Truffaut e Varda. Eu, de verdade, 
quero ver o filme do Vin Diesel. Sou do tempo em que se baixava 
pelo Emule. Eu sou do tempo do torrent. Eu sou do tempo em que se 
faziam bons filmes. Sou do tempo do VHS. Sou do tempo do DVD. Eu 
sou do tempo em que não tinham esses super-heróis. Eu sou do 
tempo em que se fumava dentro da sala de cinema. Eu sou do tempo 
em que a censura cortava as cenas de nudez. Eu sou do tempo em 
que Tubarão era novidade. O meu tempo vê primeiro no Rotten as 
notas dos filmes. Se for preto e branco eu não assisto. 
Estacionamento, vinte reais a hora. Ingressos, trinta reais por pessoa. 
Pipoca e guaraná, quarenta e nove e noventa. O que viu de bom? 
Twin Peaks. Quando posso soltar spoilers? Logo depois da sessão? 24 
horas depois de assisti-lo? Uma semana depois da estreia? Qual o 
tamanho do pinto do Hulk? Nossa, isto é muito Black Mirror! Eles 
estavam mortos? Hello, Sydney! Attica! Attica! Attica! I singing in the 
rain. Its showtime, folks. Here’s Johnny! I’ll be back. Dave! Dave! 
Dave!. Sinceramente, querida, eu não dou a mínima. Olha, o seu 
roteiro é muito bom. Acho que só um filme não é o suficiente. Vamos 
fazer uma trilogia. Para apresentar melhor o universo daquela 
história? Pois é, na verdade é mais dinheiro para o estúdio. Quantos 
filmes de diretoras você assistiu? Quantos filmes LGBT você viu? 
Quantos filmes de seu país você acompanhou? Este filme tem bons 
diálogos, excelentes sequências de ação, ótima trilha sonoro. Só tem 
uma questão: o protagonista tem que ser negro? Duas estrelas? 
Apenas duas estrelas? Coloquem a cabeça do crítico naquela estaca. 
Corta! Corta! Pagaram a conta de luz? Ainda não. Sempre teremos 
Paris. Paris é para amantes, por isto fiquei apenas 35 minutos lá. 
DeNiro ou Pacino? Kidman ou Roberts? Cruise ou Gere? The Rock ou 
Vin Diesel? Lee ou MCqueen? E o Oscar vai para. Central do Brasil. 
Uma cena? Na escadaria da igreja do Senhor do Bonfim. Tá bom, 
mais uma. A sequência final de Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu não 
vejo mais os filmes do Woody Allen. Mas já viu o novo do Pollanski? 
Adorei. Me diz um filme que a atriz arrasa? Uma Mulher Fantástica. 
Tenho em mim todo o sentimento do mundo. Não, para, isso não é 
filme. Isto sim é uma marmelada. Enlatado americano. Fala de 
cinema francês, mas só assistiu Amélie Poulain. Mais uma adaptação? 
Remake? Reboot? Um clássico moderno. Obra-prima do cinema. Um 
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final? Bicho de Sete Cabeças. Não aguento esses filmes coloridos do 
Almodóvar. Filminho de menina. Olha, esta cena ele criou para 
causar. Cala a boca e assista. Com quantos metros de filme se faz um 
filme? Luzes da Cidade. Uma trilha inesquecível? O Guarda-costas. 
Jedi não tem plural. Somente nos cinemas. Exclusivo nas melhores 
salas. Eu já te disse, sabre de luz não existe. Corta! Corta! E a luz? Só 
na semana que vem. Uma expressão ruim? Retomada do cinema. 
Cena 145: O homem pisando na Lua. Me indica um filme? É de dar 
medo? Eu não gosto de dublagem. Droga! Merda! Beije a minha 
bunda. Fodedor de mãe. Ele não acompanha a legenda até o fim. O 
som do cinema brasileiro é uma merda. O quê? Hollyweed. Inscrições 
abertas. Eu ainda quero ver o filme do Van-Damme. Zumbis ou ETs? 
Vai dar uma grande franquia. Meu top dez é. Injustiça ele não levar o 
prêmio. Liv Ullmann ou Bibi Andersson? Ingrid Thulin. ATENÇÃO, 
RODANDO CENA. Audição. Você não. Você não. Você não. Você sim. 
O produtor pediu para colocar a sobrinha dele no núcleo principal. 
Corta! Corta! Luz. Que luz? Ele tem o talento único. Um quê de 
Bergman outro quê de Pasolini. Trilogia da Vingança. Trilogia do Anel. 
Trilogia da Máfia. Trilogia das Cores. Trilogia do Nolan. Trilogia 
Before. Por que a mulher é sempre a que está em perigo? I wanna be 
a producer. Uma turminha que irá aprontar tamanha confusão. E os 
filmes do abusador, como ficam? E as pessoas que ele abusou? 
Segundo o porta-voz do ator: Retiro sexual. Reconhecimento 
cinematográfico. Qual será a minha participação disso tudo? 
Claquete. Cena 153: O tiro no presidente. McLovin. Um bom título. O 
beijo da mulher-aranha. O meu Tarkovsky é com Y. Esta marca tem 
que aparecer no filme. Amanhã a gente roda. Corta! Não temos luz. 
O cachê é muito alto para uma cena de quinze minutos. Não são 
quinze minutos, são mais de quinze anos de estudos cênicos. 
Ninguém atende na ilha de edição. Responda rápido: Para onde vai o 
cinema? A luz! A luz! A luz! 
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Argentina e México. Vive em Londres, onde edita 
livros de poesia brasileira contemporânea pela 
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quebranto 
 

la andava numa fase difícil, a vida estava estagnada, nada 
dava certo. Uma amiga sugeriu: ‘É quebranto. Vai ver um 

pai de santo’. Passou o contato do WhatsApp do ‘Pai Antônio’ para 
ela. ‘Sempre vou nele, é muito bom’. O tal pai não podia atender, 
estava com conjuntivite. Ela queria uma recomendação, tinha pressa. 
Ele compartilhou os contatos do ‘Pai Vivo’ e ‘Pai Oi’. ‘Jogam búzios 
muito bem’. O celular dela era Vivo. Marcou com o ‘Pai Vivo’, que se 
chamava Pai Toninho. Ele estava disponível. ‘Se quiser vir hoje, estou 
aqui até às 15h’. Passou o endereço. Era no fim do mundo. Como 
teria chegado ali sem Google Maps? 

De repente se viu numa rua de terra batida, com poças de água 
barrenta. Uma moça da Aldeota no Conjunto Palmeiras, bem vestida 
e exótica, portando um chapelão, de pantacu, tamancos dourados e 
uma blusa de estampa tropical. Excentricidades do signo de aquário. 
Não havia um só veículo na rua. Desceu do carro um pouco ansiosa, 
respirando rápido. Podia ser assaltada. De repente lhe ocorreu: 
‘quem vai assaltar cliente de pai de santo? Pode dar um azar 
desgraçado’. Afinal, ele era certamente conhecido na região. 
Respeitado. 

Um rapaz esquálido usando um boné ao contrário abriu o 
portão de ferro branco, com a pintura descascada e um molequinho 
de uns seis anos, descalço, pulando ao lado dele. Disse que entrasse. 
Foi entrando na casa úmida, escura, cheia de estatuetas estranhas. 
Um diabo alaranjado, uma sereia loura, máscaras africanas, Santa 
Bárbara entre várias outras estátuas religiosas. Dois outros rapazolas 
sem camisa assistiam tevê num sofá baixinho, suburbano, vintage 

E 
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até. Lembrou que sua avó tinha um parecido em casa. Um sofá estilo 
anos setenta, pensou. 

Pai Toninho apareceu vestindo trajes africanos comprados 
provavelmente no mercado central. Pediu que o seguisse até uma 
pequena sala. Sentaram numa pequena mesa quadrada, coberta com 
uma toalha plastificada com estampa de frutas. Ele abriu uma agenda 
velha e empoeirada. Perguntou o nome completo dela para jogar os 
búzios. Tomou nota na agenda com um lápis com borracha na ponta. 
Ela percebeu que ele escreveu o sobrenome dela, Peçanha, com ‘s’. 
Em Portugal talvez. Camilo Pessanha. 

— Meu sobrenome está errado. É com cê cedilha. Não vá errar 
meu orixá. 

— Hã? 
— Cê cedilha. 
Ele parou meio apalermado, com o lápis na mão. 
— Como assim? 
— Aquele cê com o rabinho em baixo. 
— Valha! Eu tô mobral, mobral. 
Deu uma risada, se explicou: 
— Eu sou do tempo do mobral. 
Então jogou os búzios numa tábua pequenina de madeira, 

interessantíssima, talhada com motivos indígenas. Disse que ela era 
filha de Iansã com Iemanjá, mas Oxalá apontava um bloqueio, 
causado pelo encosto de um falecido. 

— Desgraçado! 
— A criança é muito guerreira, e ajuda todo mundo. Já era 

para ter conseguido bem mais na vida. Você é boa demais, criança, 
cuidado. Oxalá fala aqui de muitos obstáculos, é obra deste encosto. 

— Acho que sei quem é. Pois quero um banho para afastar 
este encosto. Ajuda? 

— Certo. Ajuda sim. 
— Quanto custa? 
— Mais cem reais, tirando o jogo. 
— Tudo bem. 
— Agora pode perguntar o que quiser. 
Queria saber de um certo elemento, não falecido, vivíssimo, 

um eterno encosto em sua vida, de efeito bumerangue. Ia e voltava. 
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— Olha os búzios aqui dizem que era para vocês estarem 
juntos. Ele tem ainda muito sentimento. Isso foi obra duma cretina. 

— Cretina? Isso é a visão patriarcal. 
— Patri o que criança? 
(No Brasil até os pais de santo são patriarcais) 
— Eu digo, cretino é ele. Ninguém o obrigou a ficar com ela. 
Pai Toninho deu uma risada baixinha e ficou calado. Ela 

lembrou dos selfies diários da cretina para obter curtidas de 
adoração dos seguidores, quase todos homens. Selfies de costas 
mostrando o rabo e dando uma olhada insinuante para trás, 
provocações de ‘mulher poderosa’. E competitiva. Esses tontos 
patriarcais adoram uma periguete narcisista. 

— De certa forma, há uma figura cretina sim. Você tem razão. 
— Mas ele ainda tem muito sentimento por você. Podem ainda 

ficar juntos. 
— Oxalá me livre deste sentimento. Deixo ele para a cretina. 

Para sempre. Posso perguntar de outro? 
— Sim. 
— Diga o nome e pense nele. 
(…) 
— Ih esse é muito sensual. Número sete. Muito bom de cama. 
— Sim… 
— Mas olhe não se meta com ele, criança. Ele é perigoso. Tem 

várias cretinas. Você pode acabar na delegacia. Coisa de revolver ou 
faca. 

— Ai ai. Deixa quieto. Tô correndo longe de cretinos e cretinas. 
— A criança é muito bonita e muito olhada. Mas tá com a 

‘áurea’ gasta. Ninguém chega junto. Um banho pode ajudar. 
— Quanto custa? 
— Mais cem reais. Não é obrigatório. 
— Certo. 
— Olhe Oxalá diz para ter cuidado também com roubos. A 

criança é muito distraída. Pode ser assaltada. 
Pensou consigo mesmo ‘quase todo mundo nessa cidade já 

foi’. E ‘isto aqui vai me sair caro’. 
— E as amizades? 
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— Vejo aqui muita inveja em volta da criança. Cuidado com as 
cretinas do Feicebuqui. O que eu pego aqui de macumba virtual! 

— Pode crer! 
E assim foi. A conta saiu cara. Muita macumba, encosto, muito 

mau-olhado acumulado. Saiu de lá dirigindo pela Messejana 
profunda, uma viagem antropológica pela mais brasileira das 
profissões, carregando umas garrafinhas de descarrego no banco de 
trás. Tinha um biquíni no carro, seguiu no sentido da Praia do Futuro, 
encontrou uma barraca afastada, e tomou primeiro um banho de 
mar para tirar o ‘caé’. Depois tomou os banhos. Um tinha cheiro de 
amoníaco misturado com cachaça. O último exalava um cheiro de 
óleo mineral misturado com ervas e essências baratas. O corpo 
amoleceu. Parece que o quebranto estava se dissipando. Então foi 
ficando sonolenta e adormeceu profundamente, sonhando com um 
amor novo, com um futuro melhor, com outro país. 
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trincheira 
 

ue bom que você conseguiu estudar, filha, a mãe 
teve que trabalhar para ajudar a vó a sustentar os 

mais novos, o safado do seu avô meteu o pé na estrada, nos 
abandonou, até hoje não sei se ele está vivo ou morto, mas não faz 
mais diferença, eu tô velha, os irmãos se perderam pelo mundo, mãe 
morreu, um pouco foi desgosto, não foi só aquela doença, eu sei que 
não. 

Dona Soraia é boazinha, sempre mandou as roupas boas dos 
meninos que não serviam mais pra vocês, economizei muito com 
você e com seu irmão por causa dela, cê precisa ver, sou quase da 
família tenho até copo, prato e talheres só para mim. 

― A senhora está cansada, mãe, devia ficar em casa, o que 
ganho não é muito, mas dá pra gente viver. Se lembra do sacrifício, 
das provações que passamos para eu terminar a faculdade? Graças a 
Deus passei naquele concurso, o momento foi abençoado. Já saímos 
do aluguel, esta casinha não é a que eu queria, mas tá bom, como a 
senhora diz: Não reclama de barriga cheia! 

― Eu só tô indo lá, duas vezes por semana, se eu ficar sem 
fazer nada, aqui dentro, fico doida. Filha, seu pai era homem bom, 
mas a mania de jogar apostando dinheiro arruinou com ele, alguns 
dizem que ele estava trapaceando, mas o homem era irmão de 
bandido, não deixou barato, você era pequena, não atinava para as 
coisas, ele estava chegando do trabalho, uma obra de bacana, lá no 
centro, o homem só chamou: Altino. Quando ele virou, foi um tiro 
certeiro no peito, seguido de outros quatro pra confirmar a maldade, 
não deu tempo nem de tentar socorrer, eu chorei tanto em cima do 

― Q 
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corpo, não sabia que tinha tanta lágrima dentro de mim, ele não 
ouviu o grito que dei, não se mexeu mais, nem pra reclamar como 
sempre fazia. 

― Para! Não é bom lembrar-se disso, minha mãe. Parece que 
pra gente é tudo mais difícil. Quando eu era pequena, a gente ia ao 
mercado, o segurança sempre ficava nos olhando, eu abestada, 
achava que ele queria ser nosso amigo, mas não, a senhora disse que 
ele fazia isso por conta da cor da nossa pele, como se a história que 
as freiras contavam para a senhora, quando era uma menininha do 
primário, fosse verdade, não chegamos ao rio para clarear a pele 
porque éramos preguiçosos, o rio não existe, nunca existiu, somos 
forte, descendentes de gente brava, gente que aguentou tanto 
sofrimento e ainda encontrou energia para inventar alguma alegria. 

― Filha, você está bem? Não adianta esconder, eu vi na tevê, a 
polícia jogou gás e bomba em você e nos seus colegas. Eles te 
machucaram? Eu já disse que você não deve se envolver nessas 
anarquias, já não basta seu pai que me deixou só, seu irmão com 
aquele jeito estranho que não me fala nada da vida dele, mas anda 
bebendo demais, que eu nem sei, se acontece algo com você, não 
quero pensar no que vou fazer. 

― Eu estou bem, foi incômodo cheirar o gás, tinha gente com 
criança, pessoas mais velhas, mas passou, o que não pode passar é 
esta lei. Gente rica quer que o povo pague a conta dos desmandos 
deles, não, isso não é justo, eu tenho que lutar, olha o absurdo, mãe! 
Não estou pedindo nada mais do que ganho, só não quero perder 
uma parte do meu pouco, como é que vou pagar as prestações dessa 
casa, se me tirarem R$1,00? 

― A vida é assim, menina, quem tem manda e quem não tem 
obedece, parece que tá te faltando juízo. Você não viu aquela moça 
morta no Rio de Janeiro? 

― Com todo respeito, Dona Eunice. 
― Não gosto que fale assim comigo! 
― Me desculpa! Mãe, não vou arredar o pé da frente daquele 

prédio, até que o prefeito e alguns vereadores tirem esta ideia 
absurda de descontar mais dinheiro do meu salário. Ouvi dizer que os 
bancos e outras empresas devem um bocado de dinheiro para a 
prefeitura, por que não cobram deles? 
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― Esses livros não fizeram bem pra sua cabeça, bem que sua 
vó dizia: quem estuda demais, acaba ficando doido. Você tá falando 
coisa sem noção, menina! Maldita hora que fui falar aquele negócio 
de estudar pra ter uma vida melhor! Eu sempre ouvi dona Soraia 
falando isso pros meninos dela, achei que era bom e comecei a 
repetir para você e pro seu irmão. 

― Talvez, esta tenha sido a única coisa boa que ela nos deu. 
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entre moscas 
 

 mosca cola-se ao vidro da janela. Ela é o alvo de meu 
olho, o objeto para onde converge minha atenção, embora 

além do vidro se estenda o verde da mata e, detrás dele, a casa no 
alto e outros elementos da paisagem: fios, cercas, monturos. E nos 
monturos, a lâmina das circunstâncias que corta nossas vidas: favela, 
sem esgoto ou água encanada, barulho de martelo a pregar algum 
segredo ou o homenzinho apregoando macaxeira. 

Mosca: ao mesmo tempo alvo e inseto da espécie dos 
esquizóforos, assim denominados por terem um sulco frontal a 
dividir a cabeça em dois hemisférios. Ela mexe-se, inquieta, alvo 
móvel a dar voltas em torno de si mesma. Fosse gente, seria 
considerada alguém que dissocia ação e pensamento, no limiar da 
esquizofrenia. Mas age assim certamente por ter olhos múltiplos, 
omatídios, oitocentos grãos translúcidos, esferas cristalinas de alta 
definição, como uma TV LCD. Levam luz ao cérebro minúsculo e 
agora permanecem encandeados pela superfície brilhante do vidro 
que a detém no interior do quarto onde procuro descobrir sua 
estratégia de livramento da prisão na qual a mantenho. 

Ela, a mosca, terá uma duração de, no máximo, vinte e um 
dias, seu ciclo vital. Terminado o movimento dessa peregrinação que 
também pode ser subentendido como realidade subjetiva, ficarei 
sozinho, sem ter com quem partilhar o fastio, nem mesmo a restrita 
visão das gotas de chuva sobre as folhas das árvores próximas ou o 
reflexo do sol a esmorecer-se sobre o ocre dos telhados. 

A 
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Quando penso nessas sensações, não as considero mera 
percepção ótica de um mundo que nos estrangula, a mim e à mosca. 
É como se estivéssemos dentro de uma bolha invisível, dentro da 
qual contenho meu próprio espaço-tempo. 

Quanto à mosca, faço de tudo para não assustá-la, embora às 
vezes a perca de vista. Procuro segui-la atentamente e durante a 
perseguição me vem sempre à cabeça o verso do poeta espanhol 
Antonio Machado: 

 
“(…) vosotras, moscas vulgares/me evocáis todas las cosas”. 
 
Penso, então, na mosca que pousava no olho do primeiro 

morto que vi. O cadáver, estendido no caixão, mãos postas, rosto 
escondido com um lenço que de vez em quando era erguido por um 
curioso ou um parente próximo. Quando o morto era descoberto, a 
mosca voava, voava, e regressava com insistência quase raivosa aos 
olhos do defunto. “Tão moço!”, repetiam todos a mesma frase ao 
afugentarem a mosca naquele seu voo que se limitava ao território 
do tamanho de uma camisa de cambraia de linho branca. 

Ao “evocarem todas as coisas”, lembro também a que me 
perseguiu na travessia de um trecho de deserto. Havia sido prevenido 
de que o instinto de sobrevivência levaria a mosca a se grudar em 
algum de nós e a seguir-nos até o fim da viagem. Instintivamente, ela 
sabia que, naquelas circunstâncias, abandonar o hospedeiro 
significaria a morte. Descuidei-me e tornei-me seu alvo. Feri-me, de 
leve, de tanto tentar livrar-me do assédio e acabei por guardar uma 
pequena mancha vermelha, que ainda trago no rosto. 

Encontrei-a de novo, a mosca, a minha mosca. Começou a 
saltitar sobre o livro aberto ao lado, em cima de um pedaço de frase: 
“to drive home the finality of death”. 

Caminha com passadas microscópicas, ultrapassa o trecho “by 
the monotonous buzzing of the flies?” e depois de roçar meu braço 
esquerdo aterrissa finalmente na pequena porção de comida, de 
cerca de 3 gramas, que depositei sobre a folha de papel branco, 
tamanho A4. Assim, estará abastecida durante a rápida trajetória 
sobre o nosso reino particular de cinco metros quadrados: mesa, 
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computador, pequena estante com cerca de vinte livros e metade de 
uma resma de papel reciclável. 

Sobre o fundo branco acompanho seus pequenos gestos 
nervosos, seus rodopios, riscos no papel. Mexe as patas, esfrega no 
pouco de comida o que se poderia chamar de focinho, cujo nome 
correto é probóscide. Não pode ingerir sólidos, por isso deposita uma 
mistura de saliva e suco gástrico, um ínfimo vômito, naqueles 
minúsculos resíduos. Uma digestão externa, que não consigo 
observar, nem mesmo com óculos. Se conseguisse examinar melhor 
diria o quanto de asco poderia causar-me. Mas por ser um ato tão 
microscópico, como tudo o que não se vê, não me dá nojo. Imagino 
que assim deve pensar Deus — se existir — sobre todos nós 
humanos, pequenos insetos nervosos a se mexerem, sem objetivo 
nenhum no nosso pequeno bólido perdido no universo. 

Deixo-a mais calma, a mosca, a digerir sua refeição de final de 
tarde. Levanto da cadeira, onde fico o dia quase todo a ler e a tentar 
entender os teoremas da incompletude de Gödel. Olho-a como para 
me despedir e penso de novo: 

 
“(…) vosotras, moscas vulgares/me evocáis todas las cosas”. 
 
Nenhum poema sobre moscas igual a esse de Antonio 

Machado. Nada de “mosca azul, asas de ouro e granada” daqueles 
versos do outro Machado, que certamente detestava negros, 
complexado, submetido a ataques epilépticos, orgulhoso de sua 
farda de academia, dólmã de antigas turquias. Quanto a mim, prefiro 
a mosca de verdade: preta, sem metáforas. A que reina sobre nossa 
podridão, faz brilhar a ferida. Como a mosca-varejeira: pequenos 
ovos-luz, larvas esbranquiçadas sobre a úlcera na perna do cego da 
feira, que nos obrigava a correr para fugir de sua companhia. 

Ei-la sobre o papel imaculado: simples ponto escuro sobre o 
branco, que tudo pode significar: sinal enigmático do texto, buraco 
negro das origens, fuligem final dos grandes incêndios, caractere 
original de alguma tradução de Camilo Pessanha. Aquele de barba 
toda moscas, tuberculose e concubinas, no sujo chão da China. 

Desligo o ar-condicionado. Levanto da cadeira, com comichões 
na perna direita. Fecho a porta com cuidado. Giro a chave, para que 
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ela não fuja durante a noite e eu não perca sua companhia, pelo 
menos durante os presumíveis 21 dias que ainda lhe restam. 

E de repente escuto, numa espécie de murmúrio. 
Ligo a grande mosca, a que não se mexe, não volteia no ar. A 

que mede trinta e seis polegadas, milhares de grãos translúcidos, 
esferas cristalinas de alta definição, que levam a escuridão ao nosso 
cérebro minúsculo. E agora encandeiam a noite, na qual, sozinho, 
confundo-me com ela... 
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noêmia 
 

ada de mal acontece a uma mãe que espera. 
Sentada na poltrona ao lado do telefone, na madrugada, 

aguardando notícias do filho hospitalizado, ela jamais terá um 
enfarte. Mães que esperam não são acometidas de desgraças 
comezinhas na vigília. Mães que esperam, esperam. Lúcidas, tensas, 
ansiosas, mas a salvo. 

Noêmia mais uma vez esperava um telefonema súbito do 
médico plantonista para dizer que o filho não resistira aos ferimentos 
do acidente. Fazia mais de mês que ele estava internado, intubado, 
na UTI daquele hospital público, do outro lado da cidade. 

Noêmia tinha problema de coração. Nunca tinha feito exames, 
nem sentido qualquer sintoma. Por isso ninguém sabia que havia um 
coágulo em sua circulação, avançando lentamente por sua carótida. 
Resultado de uma queda e do excesso de placas ateroscleróticas em 
suas artérias, o trombo um dia bloquearia sua corrente sanguínea e 
obrigaria Noêmia a correr para o hospital, do qual escaparia por 
pouco. 

Mas quando isso acontecesse, o filho já teria partido. Pela 
primeira vez em paz, pela primeira vez lentamente, ao contrário de 
todos os dias, quando pegava a chave da moto, lhe dava um beijo 
rápido no rosto com o capacete já meio colocado, correndo, 
trabalho, entregas, pacotes, mercadorias, um ônibus, correndo, 
contramão. Seu filho. A moto. O cruzamento. 

Noêmia passaria mais de dois meses atravessando a cidade, 
condução, trem, metrô, uma hora por dia ao lado dele, mais tempo 
do que jamais passara. Sempre correndo, desde pequeno, sempre 
louco por carros. E daquela vez em que sumiu, desapareceu? Tinha 
quantos anos? Sete, oito? 

N 
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Um dia inteiro sem notícias. Ele tinha se escondido na boleia 
do caminhão do vizinho, sempre louco por velocidade. O homem 
ligou do meio da estrada dizendo que já estava longe quando 
descobriu o pequeno intruso dormindo tranquilo atrás de seu banco. 
Não tinha como voltar, tinha entrega para fazer, mas cuidaria do 
menino. Que se lembraria desses dias na estrada como os melhores 
de sua vida. Sempre quis ser caminhoneiro, o dinheiro só deu para a 
moto. Noêmia só reencontrou o filho três dias depois. 

Agora que não havia mais o que esperar, que o filho estava 
enterrado, morto, o coágulo podia se deslocar. Podia se posicionar 
em uma artéria estreita, com paredes forradas de colesterol, e assim 
obstruí-la. Fosse no cérebro, teria uma embolia cerebral. Ali perto do 
coração, infarto. 

A mãe de Noêmia, dona Aurora, 88 anos, agora esperava ao 
lado da filha, na ala cardíaca do hospital público do bairro. 
Cateterismo, cirurgia, UTI, semi-intensiva, enfermaria. Diariamente a 
velha senhora visitava a filha. Em seu estômago, um câncer 
furtivamente se desenvolvia. Mas ali, enquanto velava a filha 
operada, a reprodução celular maligna se deteve. 

Nada de mal acontece a uma mãe que espera. 
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feminicídio 
 

afada. Sumiu por dez dias e eu procurando ela como louco, 
nossa filha ligando pra todo mundo, fui bater nos hospitais, 

no IML, na puta que pariu, em tudo que é lugar que aquela 
vagabunda já frequentou, ninguém sabia dela, nada. Aí me liga, diz 
que não vai voltar, pede pra falar com a nossa filha. Pergunto onde 
estava. Num motel da BR 101 perto de Tarituba. O que fazia lá, 
vagabunda? Não importa, não é da sua conta, disse. Não é da minha 
conta? Vou arrancar todos os seus dentes, sua desgraçada. Me 
conta? Ela contou. Acredita que estava com um namoradinho da 
adolescência? Tava com o amor da oitava série, disse. Não deixei ela 
falar com a nossa filha. Então a safada foi atrás da menina. Vou ficar 
com o amor da oitava série, filha. Não quero continuar com o seu pai. 
Vagabunda, passa dez dias fodendo como uma piranha, depois 
decide morar com o tal do namoradinho, quer viver os anos da 
juventude, recuperar alguma coisa, sei lá, isso a desgraçada me falou 
quando fui atrás dela. Descobri onde o traste mora. Eu amava ela. 
Vinte e cinco anos de casamento. Nossa filha tem vinte. Ela sempre 
foi uma mãe exemplar. Mulher do lar, sabe? Nunca me traiu, a filha 
da puta, até esse namoradinho da oitava série aparecer. Como eu 
sei? Na verdade, agora pensando bem, eu não sei. Vagabunda. Não 
vou botar a minha mão no fogo. Dez dias desaparecida. Dez dias, e eu 
vendo cadáver de mulher-qualquer pra reconhecer a mãe exemplar 
da minha filha, a minha esposa recatada, rainha desse nosso lar. Não 
se faz isso, fornicando em motel de estrada e abandonando tudo pra 
viver com outro homem. Fiquei remoendo a vergonha, a humilhação. 
Daí tive uma ideia. Não vou enganar ninguém agora. Premeditei 
tudo. Falei que a nossa filha precisava conversar com ela, pedi pra vir 
aqui em casa, a menina não estava, tinha aula, ela estuda no Paula 
Souza, vai se formar técnica de enfermagem. Ela veio. Deixei entrar. 
Chorei, fiquei de joelhos, abracei a cintura da desgraçada. Eu beijei 
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sua testa. Implorei, sabe? Implorei que voltasse. Eu perdoo a traição, 
falei pra mulher que vivi sob o mesmo teto vinte e cinco anos. Ela 
disse que não ia voltar, que me amou, mas que a gente vivia infeliz há 
muitos anos, que ninguém merecia viver infeliz, que ia ser melhor pra 
todo mundo, e que um dia eu ia agradecer. Agradecer? Filha da puta, 
eu gritei. Filha da puta. Agradecer ter levado um par de chifres? Ser 
corno na frente de toda a vizinhança, dos parentes, dos amigos? Ela 
pediu pra eu me acalmar. Eu xinguei. Xinguei ela de tudo que é 
nome. Aí ela endureceu, seus olhos ficaram gelados e disse que a 
nossa filha ia morar com ela, que já tinham conversado. Eu fiquei 
com mais ódio. Minha filha, não. Então eu disse que precisava ir ao 
banheiro. Mas fui, na verdade, até o quarto, abri o armário e peguei 
o trinta e oito dentro da última gaveta. Guardo ele atrás das meias, 
dezenas de pares de meias pretas. Não gosto das brancas, sabe? 
Então, voltei pra sala. Ela estava arrumando os controles da tevê que 
deixei largados na mesinha de centro e não no porta controle 
estúpido que ela havia comprado na última liquidação de alguma loja 
de departamentos. Mulher é foda. Eu não ia deixar por isso mesmo. 
Saquei o trinta e oito da cintura, escondido debaixo da blusa, e 
descarreguei tudo na vagabunda. Mirei na cabeça. À queima-roupa. 
Matei, sim. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E não 
vai levar minha menina pra morar com outro homem. Confesso que 
matei. A mãe exemplar da minha filha, a minha esposa recatada, 
rainha desse nosso lar. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na 
alegria e na tristeza, não era pra ser? Eu disse a vida toda pra ela, 
meio de brincadeira, mas falando muito sério, se me trair um dia eu 
te mato, mulher. Isso é tudo. Quer dizer, depois liguei no um-nove-
zero e chamei vocês. Defesa da honra, sabe? 
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a altura do campeonato 
 

 uma dor filha da puta mentir para si mesma da hora que se 
acorda à hora que se dorme. Acordar calada todas as 

manhãs com essa certeza, ir trabalhar com essa angústia, voltar semi-
morta do trabalho para uma segunda jornada com esse engulo, e a 
porta da casa é como a capa de um livro que revela verdades. A 
minha casa é este livro. Enquanto leio as linhas, meu filho cresce 
como uma couve-flor. Ele não pede licença, apenas se esparrama, 
molécula à esquerda, célula à direita, escavando o espaço a 
pernadas. Todo seu universo é meu útero, um órgão gasto que 
observa a outra criança que corre pela sala a consumir seus primeiros 
anos de vida, que é uma laranja azeda da qual temos de extrair o 
suco até o caroço se possível. Meus filhos, o que quer nascer e o que 
nasceu, sequer desconfiam disso, na gratificação da inocência 
infantil. Gastei metade da minha vida casando e tendo filhos, sem 
que soubesse bem por quê. Vou gastar a outra metade reclamando 
do pai dos meus filhos que não participa do cotidiano deles, porque 
refez sua vida e a outra mulher prefere que ele cuide dos filhos dela e 
do filho deles, que ela também aguarda, três meses depois do 
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nascimento do meu. Mas isso não está certo. Não pelas crianças, mas 
porque eu também tenho direito a uma vida. Porque eu não fiz nada, 
só a comida do almoço, a roupa lavada, as crianças limpas, o beijo de 
boa-noite. Mas parece que isso não foi o bastante. Porque foram lá 
nos meus sonhos e disseram que isso não era o bastante. Porque 
foram lá e disseram que o formulário de minhas certezas estaria 
incompleto. Porque foram lá e me mandaram voltar à fila do 
desgosto. A esta altura do campeonato. Porque foram lá e disseram 
que as minhas necessidades foram atualizadas. É uma dor filha da 
puta sentir esta dor filha da puta que vem com a sensação filha da 
puta de que não se pode fazer nada. Não, não são os meninos. Não, 
não foi ele ir embora. Ele ir embora só me fez me dar conta desta 
dor, que estava escondida ali, embolada entre a conta de luz e a do 
colégio das crianças. Essa dor que julga irrelevante um dia a mais ou a 
menos sobre a superfície do planeta. Essa dor que eu como todo dia 
com o pão do desgosto amanhecido, antes de me atrasar de novo 
para o trabalho. 

Nesse dia em que o calor tornou-se insuportável, bem no meio 
de dezembro, um dia entre os sete meses de gravidez e os dois anos 
de idade, ela soube que era chegada a hora. Voltando da praia, 
soltou a mão esquerda do filho da direita da sua e, com cuidado 
maternal, mediu pé ante pé até chegar a seu quarto. Olhou com 
atenção cada centímetro daquele cômodo conjugal. Achou-o absurdo 
e recolheu tudo que lhe parecia combustível o suficiente para uma 
grande fogueira, pela qual com certeza responderia judicialmente 
depois. Esgueirou-se em frente à cômoda para pegar a tesoura que 
escondia do menino. Mediu a distância uma, duas, três vezes, até 
fincá-la bem fundo sobre o seio esquerdo. Fustigou bem fundo na 
carne a ferramenta, até que a tesoura batesse forte sobre uma 
estrutura metálica dura. Com muito esforço, que lhe custaram 
lágrimas sentidas, arrancou de lá aquela esfera sólida, compacta, 
espinhenta, que lhe envergava o espírito. Aquela pelota de metal 
fundido nunca mais lhe atrapalharia. 

O quadrante superior do seio estava em frangalhos, mas logo 
estaria bem, assim como ela. Tomou um banho, durante o qual 
sussurrava “Eu sou…”, completando a tempos a frase. Refaria, 
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acordaria ao longo dos seus próximos dias de vida e refaria. Vestiu-se 
e foi rever o filho, que dormia com um sorriso leve no rosto. 

 
| publicado no livro FLUP — Narrativas curtas (Casa da Palavra, 2016) e ligeiramente 
modificado para esta edição da revista. | 
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banho de mulher 
 

odo dia é a mesma coisa. Eu entro no box e a porta sai na 
minha mão. É um custo encaixá-la de novo no trilho. O 

chuveiro já está ligado. Verão. Água morna pra esfriar a cabeça. 
Ombros, sovaco, seios. Graças a Deus ainda tenho dois. Muita mulher 
da minha idade já não tem. Na barriga, duas cicatrizes: uma pra tirar 
um apêndice que estava apodrecendo, outra pra colocar uma tela 
plástica pra segurar as tripas que insistiam em querer sair. Fora isso, 
tô inteira. Nunca depilei a xoxota. No meu tempo, o máximo que se 
fazia era raspar a virilha com gilete quando se ia à praia. Hoje as 
meninas todas têm vagina de nenê. Não me conformo com isso. 
Comprei o xampu da Malu Mader. Ela garante que esse resolve 
qualquer problema. Se bem que eu duvido que ela tenha a metade 
dos meus problemas: um cabelo rebelde que cresce descontrolado 
pra onde quer, uma porta de alumínio que sai do trilho toda hora, 
uma xoxota cabeluda e uma torrente de pensamentos que me deixa 
louca. O rótulo manda massagear devagar e esperar cinco minutos. 
Enquanto isso, penso no Brad Pitt, no House, no Fábio Assunção e 
naquele desgraçado por quem eu daria a minha vida até o mês 
passado. Foi aqui mesmo, dentro desse box, que eu o coloquei contra 
a parede e mandei ele escolher: ou ela ou eu. Ele abriu a porta (que 
naquele dia, por milagre, não saiu do trilho), se vestiu e foi embora 
sem nem falar tchau. Eu fiquei pelada e sozinha como estou agora. 
No dia seguinte liguei pro escritório, mas ele não estava. Ele nunca 
estava. Até que entendi o recado. Na semana seguinte fiquei 

T 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 57 | 

http://www.ivanaarrudaleite.com.br/


escondida atrás de uma árvore em frente à casa dele, esperando ele 
chegar. Logo o carro apontou na esquina: ele ao volante, a mulher do 
lado e os filhos atrás. A mulher saiu e abriu o portão pra ele entrar. 
Assim que ele entrou, ela bateu o portão na minha cara e eu fiquei lá 
fora, sozinha e gelada como estou agora. Tomara que o xampu da 
Malu Mader faça de mim uma nova mulher. Vou sair bem devagar 
pra que, pelo menos a porta, não escape dessa vez. 
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a moça da janela 
 

o pequeno vilarejo de Pontezinha, localizado na região do 
litoral sul do Estado de Pernambuco, morava uma moça 

chamada Margarida, cujo passatempo era passar várias horas do dia 
debruçada na janela observando a vida das pessoas. A casa onde 
morava com os pais e mais cinco irmãos mais novos, era grande e se 
localizava bem na rua principal. Assim que o dia amanhecia e seu pai 
saía para trabalhar, ela abria a janela e assumia seu posto. 

Sabia de cor a rotina dos habitantes da pequenina cidade. O 
primeiro que passava todos os dias era o velho que vendia leite em 
grandes tonéis de alumínio trazidos numa carroça puxada por um 
boi. Em seguida, aparecia o homem que comercializava pão de porta 
em porta, puxando seu jumento selado com dois balaios de vime 
bem carregados. Na sequência, vinham os trabalhadores da fábrica 
de pólvora passando com seus passos lentos e despojados, rindo alto 
das anedotas que contavam. Vez por outra, avistava o bêbado com 
suas roupas sujas e amarrotadas, trespassando as pernas e 
tropicando os passos, falando coisas ininteligíveis com um 
companheiro imaginário. Ainda com bastante sono, bocejando, as 
crianças caminhavam em direção à escola com livros e cadernos 
debaixo do braço. O menino que vendia laranjas e castanha de caju 
assada em saquinhos passava saltitante em direção a estação do 
trem. 

E assim ficava acompanhando o vai e vem dos moradores da 
localidade até sua mãe a chamar para ajudar nas tarefas domésticas, 
varrer a casa, arrumar as camas, guardar as roupas, fazer o almoço. O 
que ela fazia muito a contragosto, de cara emburrada, tudo mal feito 
e às pressas para poder voltar o quanto antes para a janela. 

Sua mãe alertava que aquele hábito não era bom. 

N 
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— Margarida, menina! Olha! Presta atenção! A curiosidade 
matou o gato! 

Mas não adiantava. As palavras de sua mãe, entravam por um 
ouvido e saíam pelo outro. Ela dava de ombros, fazia um muxoxo e 
não dava a mínima atenção. Já era mais que um hábito, era uma 
mania, um verdadeiro vício. Afinal de contas, o que havia de errado 
em ficar olhando a vida do povo pela janela? 

Depois de lavar e guardar a louça do almoço, Margarida se 
prostrava novamente na janela e via quando as mulheres voltavam 
do rio que ficava próximo carregando pesadas trouxas de roupas e 
latas d’água na cabeça, enquanto embalavam crianças de colo. O 
homem que vendia doces de sabores variados — coco, caju, 
amendoim, banana — em um tabuleiro que caminhava em direção 
ao largo situado em frente à igreja cujo badalar do sino ditava o ritmo 
dos passos das beatas com véus rendados cobrindo a cabeça e terço 
na mão atendendo ao chamado para a missa do final da tarde. 
Meninas que brincavam animadas de pular corda. E ficava 
acompanhando esse cotidiano até quase o momento do sol se pôr. 

E novamente sua mãe a chamava para colocar a mesa para o 
jantar pois o pai não tardava a chegar do trabalho e não ia gostar 
nada de encontrá-la na janela bisbilhotando a vida alheia. Após a 
ceia, não havia possibilidade de ir para a janela. Não somente porque 
o pai se encontrava em casa, mas também porque não havia luz 
elétrica e os moradores da localidade costumavam se recolher cedo, 
logo depois do sol se pôr, exceto em noite de lua cheia, quando os 
vizinhos colocavam cadeiras na frente das casas e ficavam contando 
casos e rememorando histórias enquanto as crianças brincavam de 
roda. 

Certa vez, próximo a meia-noite, ela acordou com ruídos de 
passos próximos à rua em que ficava sua casa. Abriu os olhos na 
escuridão e ficou atenta. Ouvia uns lamentos, gemidos, murmúrios e 
algo que lembrava um choro muito baixinho. Será que estava 
sonhando? Sentou na cama devagar e apurou ainda mais os ouvidos. 
O som aumentava gradativamente. Seu primeiro impulso foi o de ir à 
janela para saciar a curiosidade, mas recobrando a razão, conteve-se. 
Teve receio de acordar os irmãos e principalmente o pai. Se ele a 
flagrasse na janela àquela hora da noite, com toda certeza ia levar 
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uma surra daquelas que não lhe permitiriam sentar durante vários 
dias. 

Mas totalmente dominada e transtornada pela curiosidade que 
lhe carcomia as vísceras, afastou o lençol com o qual se cobria, 
levantou sem fazer barulho para não acordar os pais e os irmãos e foi 
devagarinho, na pontinha dos pés, caminhando para a sala, guiada 
apenas pela trêmula chama que vinha do candeeiro a querosene do 
qual saía uma fumaça escura e um cheiro forte de óleo queimado e 
bem lentamente abriu o ferrolho da janela para espiar o que ou 
quem produzia aquele burburinho. Pela pequena fresta, colocou 
apenas um dos olhos e viu se aproximando pela rua principal uma 
espécie de cortejo no qual as pessoas vinham arrastando os passos, 
como se estivessem deslizando. 

Quem seriam? E naquele horário? Abriu um pouco mais a 
janela para que pudesse colocar o rosto todo e usar os dois olhos e 
viu que as pessoas trajavam roupas brancas. Uns seguravam velas 
compridas nas mãos e outros carregavam flores. Mas que engraçado! 
Não reconhecia ninguém. Nem os operários da fábrica, tampouco as 
lavadeiras, sequer as carolas da igreja! Continuava sem identificar 
quem eram aqueles caminhantes, o que aguçou violentamente o seu 
interesse. 

Escancarou totalmente a portinhola e encostou a parte 
superior do tronco no parapeito da janela igual como fazia durante o 
dia para poder melhor visualizar e distinguir quem eram aqueles que 
vinham caminhando pela rua aquela hora da madrugada. 

O volume das vozes aumentava proporcionalmente à 
aproximação da esquisita comitiva, mas não conseguia compreender 
o que falavam. Esticando o corpo, conseguiu perceber que as pessoas 
que estavam no centro do cortejo seguravam alguma coisa. 

Se suspendeu na janela com a ajuda dos braços para poder 
enxergar melhor. E nisso, a procissão vestida de branco chegou bem 
a frente a sua casa. Quando um dos transeuntes olhou em sua 
direção, sentiu toda sua espinha endurecer e congelar; era um vulto 
sem rosto! No lugar dos olhos, do nariz e da boca o espectro tinha 
buracos negros. Tomada inteiramente pelo pavor e por calafrios, com 
os olhos muito arregalados, mas sem conseguir parar de fitar o 
espectro, reconheceu que o objeto que os vultos carregavam era um 
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caixão de defunto e numa mistura de pânico e mórbida indiscrição, 
possuída pelo desejo de saber quem foi que tinha morrido, olhou 
para dentro do ataúde e viu a si própria, com o rosto pálido, braços 
cruzados e coberta de pequeninas flores. 

Sua mãe a achou no outro dia caída no chão. E daquele dia em 
diante, a moça nunca mais abriu a janela. 
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eles não moram mais aqui... 
 

Voltei para casa com a sensação 
de uma absoluta solidão. 

“O túnel” 
Ernesto Sábato 

 
..., 

as aparecem em todos os finais de semana, de bus, van 
ou metrô até chegar ao outro lado da cidade, a imensa 

ilha cujo mar é o céu infinito, pássaro nascido da prancheta, com suas 
enormes asas abertas sobre o cerrado. O sono despertado pelo 
interfone, eu ali, semi-acordado da madrugada que ainda me 
prostrava com seu chumbo na manhã ociosa. Eles, pontuais e 
esperançosos, esperavam o meu abraço, o beijo, uma festa nos olhos 
conspurcando o endereço inóspito. Antes de entrarem, apesar de 
terem a chave, pressionavam a campainha num toque prolongado, 
acho que o pai ainda está dormindo, Maninha, talvez por temerem 
invadir a privacidade, era sempre bem cedo, como se não quisessem 
perder um minuto do direito à visita, essa palavra burocrática e 
cerceadora, eu percebia pelo olho mágico a face (e)terna, deve estar 
se vestindo, ela falava ao Dudu, eles vinham para o lugar que um dia 
foi deles, e meu sorriso tentava empanar a face ainda desfigurada, a 
garganta congestionada por hálito e emoção, a impossibilidade de 
tantas perguntas, apenas os filhos ali — um casal, mocinhos já — e 
não se lembrariam mais dos primeiros choros, as cólicas abreviando 
as noites, seus corpos buscando afagos enquanto a febre latejava, e 
agora são eles numa sondagem silenciosa e aflita com um olhar-
escafandro penetrando o insondável em mim, bateia no aluvião de 
minhas tristezas, mergulhados mais fundo do que nunca numa água 
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desconhecida, mas o que são os filhos senão o barco que lançamos 
rumo ao mar existencial, lá onde não podemos mais chegar e 
alcançá-los, onde a fúria da vida impõe suas fadigas e descaminhos. 
Sim, fomos filhos um dia, mas em que águas me lancei, que a mesma 
distância entre mim e seus avós parece multiplicada entre nós, agora 
esses corpos frágeis, tão cedo carregando o peso da realidade? Acho 
que jamais soube o que era tudo isso, ainda mais agora, longe da 
rotina de febres e choros ensurdecendo a casa, quando esse outono 
consterna a cidade com a prostração das cores, a janela é um convite 
para uma fronteira que não conheço, os olhos apertados, não 
querendo ceder lugar às lágrimas, procuram, procuram, procuram e, 
extenuados, só pescam lembranças no lago turvo de um tempo que a 
gente não reconstrói mais, pois vai embora como a vida, como vão a 
poeira e a folhagem seca sob o telhado, escoiceadas pelos ventos de 
dezembro, essa dor maior que o crime de Deus existir e não fazer 
nada, esse acúmulo de epidermes mortas, jazigo de guerras 
conjugais, e amanhã é domingo, pé de cachimbo, (e as cidades 
morrem aos domingos, como morre nosso espírito calejado de 
ausência e silêncios), o apartamento está vazio como habitada por 
fantasmas está a Esplanada dos Ministérios, esses inexpugnáveis 
caixotes que albergam tantos segredos, e quando eles entram, são as 
perguntas de sempre, são os laços rompidos, são seus olhares inertes 
sobrevoando os cômodos, esquadrinhando os retratos sobre a 
cristaleira, é a alma um pomar de lacunas e lá embaixo é o asfalto, o 
burburinho de carros, as superquadras e seus blocos residenciais 
(pombais, que o velho Euclides, meu professor, um dia inquinou e 
que detestava habitar), enfileirados como num dominó, as cigarras 
de agosto a plenos pulmões impondo pregão de seu canto 
histriônico, e a urgência de tudo nas coisas, é o que sobra, é o que 
miro na estante com a foto da primeira viagem à praia, ele grudado 
às minhas pernas, ela no colo, ali estávamos, no parapeito do grande 
belvedere do Cristo Redentor que dava para a Baía de Guanabara, e 
já não são aqueles dias que vejo, é o pranto reprimido que se dissipa 
com o barulho do caminhão de gás se enviesando sinfônico pelos 
setores povoados de siglas e sua vinheta imutável, a respiração um 
pouco mais forte, ah!, a água que eu havia esquecido esquentando 
na chaleira, tudo parece imperfeito, eles me beijam quando chegam, 
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acomodam-se solenes e calados na velha poltrona como se 
desconhecessem o lugar, o dia livre, os móveis, os passeios, 
enquanto as bonecas hibernam numa gaveta da cômoda travestida 
em museu de entulhos, o autorama enguiçado (lembro-me do dia em 
que ele, brilhando como um cometa, o recebeu de minhas mãos — É 
meu, pai?) denuncia que a existência acumula perdas e riscos além 
das mentiras e ofensas na Vara de Família — tudo agora parece 
acabar antes de começar, o abraço deles, demorado e insubstituível, 
ainda penetra minha consciência como um punhal em brasa, o 
quarto os espera como sempre, como se nunca tivessem saído de lá e 
voltassem de férias, mas os cadernos, suas caixinhas de pertences, a 
mochila, as roupas espalhadas, as folhas com desenhos coladas na 
parede, os deveres por fazer — onde estão? Braços apascentam a 
saudade e eu percebo que a realidade, imperturbável, sequestrou 
suas faces de criança, depositando feixes de angústias. A casa é a 
mesma, mas a solidão imperativa os recebe como estranhos. 
Estrangeiros na própria terra, já não reconhecem os desenhos a lápis 
de cor que ainda adormecem nas paredes do quarto da empregada. 
Onde andará dona Zelina, que ensinou-lhes em nossa ausência as 
muitas coisas da vida, as sofrências do ver? Há uma sombra pretérita 
escurecendo os cômodos. Como a pergunta-lâmina que não tem 
resposta, apenas uma lágrima esconsa. Pai, o que é saudade? Ainda 
me lembro de quando ele a me cravou, à queima-roupa. E nunca 
imaginei que um dia seria mais difícil sentir do que explicar. Naquele 
tempo os passeios ao Jardim Zoológico se revestiam de tamanha 
aventura, como se juntos flagrássemos o reino da fantasia que nos 
isolava do mundo e da fugacidade dos infortúnios que a vida 
prepararia sem postergação nem piedade, eles ainda tinham seus 
heróis enquanto os meus não sobreviveram a 68 e a plena 
efervescência da vida em seus poros, a vida, a vida, a vida com suas 
garras bisonhas é o que nos cabe, quando tudo já é sem a ilusão e a 
gente vai matando um leão por dia, nas entressafras de dores 
inesperadas, de inventário do pouco que tínhamos. Agora é mais um 
fim de semana igual a tantos outros, tudo se repete como as folhas 
exiladas que a cada outono atapetam o gramado, como as 
caminhadas à beira do Lago Paranoá, os lanches após as sessões 
vespertinas nos cinemas do shopping, tudo imutável feito o que há 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 65 | 



de compulsório nas agendas de trabalho, já não há mais o gibi, nem 
os brinquedos espalhados na sala ou os desenhos trêmulos riscados a 
batom no espelho do banheiro (primeiros esboços de sonhos). O sol 
insiste em esconder-se lá, dominado por nuvens negras que caluniam 
a paisagem nessa estação sem graça atropelada pela intransponível 
secura do Planalto Central, mais suportável que a que instaura o 
deserto íntimo, soberana e indesviável sentença que parece nunca 
apartar de nós quando o rio bêbado do tempo, veloz e pleno de fúria, 
irrompe em nossas vidas como as tantas enchentes de verão que 
invadiam tsunâmicas minha infância em Cataguases. E esse rio imóvel 
entre paredes não conduz a lugar algum, apenas reproduz a cada 
domingo o ritual dos rostos colados que se afastam antes de 
recriarem a soberania de outras despedidas, enquanto os vejo pela 
janela se dissipando no altiplano rumo à parada de ônibus, até se 
transformarem num ponto minúsculo ao longe, um cisco na 
paisagem do horizonte longínquo. 

Agora o apartamento é um sarcófago que hiberna outras vidas 
(terão vivido a minha exaustão? carregam o minério bruto de outras 
frustrações? dão ouvidos à vizinha evangélica, assassina da 
gramática, palhaçando sua fé bisonha pelos corredores a bordo de 
uma bíblia surrada e seus cabelos de espantalho?), na vasta planície 
com seu vago teor de nuvens, o mofo ampliou seus mapas no terraço 
do condomínio; as janelas — há tempo fechadas — denunciam o 
imponderável que há nas coisas. E o olho mágico vislumbra outras 
criaturas, mas nele resiste a presença invisível de seus rostos, a 
substância clara de suas almas. Brasília já é um deserto onde só 
resistem as caliandras. 

Ainda me lembro daquelas mãos albergando o afago 
pressuroso, guardando para o último minuto a despedida formatada 
no adeus definitivo que não muito longe dali o tempo se encarregaria 
de um dia amalgamar. E os chicletes coreografando estruturas no ar, 
a última lembrança da estação deixada nos degraus da escada, uma 
rodovia desavergonhada implementando o longo sono. 

E um ronco do motor, uma trava, uma cancela, o asfalto 
molhado, os olhos inchados, um gigante ruminando a alma e no 
fundo, no fundo do cerrado, onde tentei enterrar minhas dúvidas, a 
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dispersão das cinzas em que se converteram as estrelas de seus 
olhos. 

Ainda me lembro: eles apareciam todos os finais de semana, 
de bus, van ou metrô até chegar ao outro lado da cidade, a imensa 
ilha cujo mar é o céu infinito, pássaro nascido da prancheta, com suas 
enormes asas abertas sobre o cerrado. 

Ainda me lembro, de como se despediram da última vez, 
minúsculos pássaros em fuga. 
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mar vermelho 
 

ansado dos velhos vícios inventados da minha cidade, 
resolvi fugir das ruas e dos utensílios do meu apartamento. 

Uma boa fuga teria que ter Ana comigo. Mas ela está prestes a me 
largar. Na mesma manhã leio a notícia no jornal: Pânico na ilha! 
Pensei: Geralmente existem boas fábricas de crise. Isso deve ser algo 
planejado. Li num portal de notícias que Ozzy Osbourne costumava 
colocar drogas no sanduíche da esposa, quando ainda eram 
namorados. Não tive dúvida, dopei Ana e coloquei-a no primeiro 
navio. Chegamos à tarde, paguei a diária e entrei no quarto. Joguei 
Ana na cama. Ela já estava acordando, não entendia nada do que 
estava acontecendo, e eu apenas dizia: Você está sonhando. Ela 
perguntou com a voz alta: O que está acontecendo? Com toda 
tranquilidade falei: Calma, amor, estamos numa ilha longe de toda 
aquela loucura, só eu e você. Ela me olhou com estranheza (para não 
dizer asco), começou a gritar e saiu do hotel em busca do primeiro 
navio. A última vez que se comportou assim foi quando o nosso gato 
foi atropelado. Confesso que o meu coração ficou estreito quando 
sentiu o ódio que saltava dos olhos dela. Quando colocou o pé na 
calçada, quase foi atropelada por pessoas fugindo de forma 
desordenada (lembravam até o Estado de Sítio, de Albert Camus). 
Que cena surreal. A multidão subia e descia pelas ladeiras da ilha. Ela 
retornou assustada. O que está acontecendo? É a crise, amor, esse 
povo tá em crise e por isso foi tão fácil e barato o acesso para cá. 
Veste esse vestido vermelho. Lá fora tudo está para explodir e que se 
dane tudo isso, você é o meu lar. Ela começou a berrar novamente e 
tentou sair, mas se assustou com a multidão que subia e descia. 
Trancou-se no quarto e chorava. Eu de fora querendo entrar para vê-
la com o vestido vermelho. Fui para a varanda, acendi um cigarro e 
fiquei olhando a turba agitada. Quando não se acredita no amanhã, o 
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sol brilha como uma bola de chumbo. No final da tarde, ninguém 
sabia por que estava correndo. Todos corriam, corriam e corriam; era 
a crise. De qualquer forma, comecei a desconfiar do próprio ar e 
comprei uma máscara de gás. Tentei novamente entrar no quarto, 
mas Ana não escutava. Falei: Ou abre ou derrubarei a porta. O 
recepcionista avisou: Se fizer isso chamo a polícia. Eu respondi: Os 
policiais estão em pânico e as pessoas nesse hotel também. Ok — ele 
disse — vai fundo, mas só não bate na mulher porque isso é coisa de 
bandido. Derrubei a porta, mas que dor horrível, desloquei a porra do 
braço. Pelo menos meu amorzinho riu pela primeira vez naquela 
tarde caótica. Fui para a recepção em busca de um remédio para 
anestesiar a dor, mas não tinha ninguém. Sentei novamente na 
varanda com meu braço deslocado e fiquei assistindo ao desespero 
daquela gente. Tomando uísque, fumando e escutando The Piper at 
the Gates of Dawn, do Pink Floyd, fiquei pensando se a loucura não 
foi o preço que Syd Barret pagou pela genialidade daquele álbum. Foi 
quando, para minha desgraça, ao longe avistei Ana em seu vestido 
vermelho; estava próxima do cais. Ela parecia estar com o 
recepcionista. Entrei no quarto em desespero, com o coração fora do 
lugar. Entrei e vi a mala toda revirada, sem suas roupas e meus 
cartões. Saí pelas ruas, fazendo parte da massa desesperada, em 
crise. Já era tarde, apenas a avistei sumindo com aquele vestido 
vermelho no mar. Mar vermelho é a cor da casa que caiu. 
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icelônia 
 

“O que é um fantasma?, perguntou 
Stephen. Um homem que se desvaneceu 
até se tornar impalpável, por morte, por 
mudança de hábitos.” (Ulisses, James Joyce) 

 
 Sol ainda não havia nascido. Andava por uma praia erma 
durante uma antemanhã alvacenta; cravando-me à ourela 

a cada lance aleatório de passadas, os olhos no indistinguível 
encontro, amainava a febre dos meus pés na areia molhada. 

A Lua recatava-se pejosa, mal se deixando precisar seu 
contorno em meio à abóboda gris. As nuvens, cirriformes, rarefeitas 
e longitudinais, riscavam o céu com sutileza aquarelista. O bafejo 
suave e salgado sussurrava sibilante e acariciava minha fronte úmida, 
desgrenhando meus cabelos e, de decidido, em seu encontrar-se com 
meu corpo descobrindo-me nu. 

Mas não só de bafejo é o hálito de Éolo, já se sabe bem desde 
a Teogonia; senhor do sopro, em marcha incessante desriçava a 
superfície titânica encrespada de Oceano, vertendo-a num espelho 
imperturbável de jade desbotado, para, no instante seguinte, 
esfacelá-lo em tropas compridas e ondulares, que, açodando em 
direção à praia, assaltavam em leques de branca efervescência sobre 
a areia, exaltando comas de vapor. 

De quando em quando, a rebentação ganhava meus pés 
descalços, sedimentando a meio-termo de unha e carne finos grãos 
de areia. Numa dessas conjunções, deu por enroscar alguma coisa 
em meus pés: um filamento verde, de material escamoso e incógnito; 
de espessura de um quarto de dedo. Tomei-o pela extremidade e 
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puxei-o: houve silêncio e cessou a maré, como interrompida no 
momento exato de minha tração displicente de curiosa. 

Deslizei à frente três passos e provei advir do mar o filamento 
verde. Recolhi-o com o indicador destro, feito bobina, até que não 
sobrasse extensão tangente à areia — novo tranco: alguns bons 
centímetros do fio despontaram da água e, porque me 
desequilibrasse, quase desabei, inferindo que, à tração imposta, as 
águas se recolhiam. E assim segui: à proporção que o puxava, eu 
avançava, entre solene e ansioso, pelo lodo recém-desvelado; depois, 
percebi que não apenas recuava o mar, como também, a passo e 
passo, a espessura do filamento ia aumentando. Devia reproduzir a 
grossura de um antebraço quando meu percurso contava uns 
oitocentos metros. Sem haver desbordado sequer uma lágrima das 
axilas, achei que, naquele ritmo, até o pôr do sol poderia abordar o 
continente mais próximo (a África, sem dúvida, talvez pela Namíbia). 
Nessa meditação, ocorreu-me que, privadas as águas de ter para 
onde escoar, a oeste, era possível que não só a Namíbia, mas a 
África, toda ela, fosse tomada pelo Mar de Atlas que eu empurrava 
com a força dos meus próprios ombros. 

Namíbia: “área onde não há nada.” Um mar de areia imenso — 
da areia à água, poderia que sim. À mais fugaz especulação 
destrutora, esbocei um sorriso pravo: senti-me poderoso, senti-me 
um deus; ao alcance das minhas mãos, o dilúvio. Fui arrebatado da 
ideação quando, depois de um puxão metódico, desocultou-se do 
imortal espelho uma massa branca a menos de um metro de mim. 
Mais umas dezenas de puxões e tirei o véu marítimo ao cadáver de 
um enorme cachalote, estático, esmarrido, a faltarem-lhe pelo 
menos três porções, uma à região ventral, as outras ao dorso. 
Poderoso, etéreo, divino — eu próprio, não o cachalote; eu era maior 
que Ahab. 

Como se picado pela realidade, apreendi com a percepção 
atardada dos abstraídos que havia coisa fora de lugar. Devia passar 
de um quilômetro o avanço para dentro do campo desalagado, o 
filamento já da espessura de coxa adulta bem alimentada, quando caí 
das calças que não vestia: a Lua havia recuado, ela também, e era 
duas vezes menor do que antes. Restei extasiado — firmei os pés e, 
imóvel, com grande força voltei a puxá-lo; a Lua, com efeito, fugia-se 
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à medida que eu arrastava a grossa fibra. As nuvens, antes em cirros 
rarefeitos, desenhavam-se em cúmulos, em maior densidade e 
preenchimento. De tão exausto, nos braços, no tronco e no enleio, 
senti pesar sobre meus ombros a calota do céu e deixei-me cair 
esticado na areia — densa, úmida, tomada por algas, conchas, 
crustáceos dos diminutos e pelo mais que pode supor a ciência 
marinha. De exaustas também as pálpebras, dormitei. 

Não sei se o que veio a seguir sonhei ou se de fato aconteceu, 
mas a verdade é que abri os olhos ao sentir um estranho distúrbio, 
para com abalo achar sobre mim um céu nebuloso, pouco alumiado 
por uma Lua de volta à dimensão ordinária, senão um tanto maior. A 
fibra verde, que durante o cochilo se desarraigara da minha mão, a vi 
retrosseguir em aceleração pasmosa; com um abraço aflitivo tentei 
estagná-la debalde. Era como se, do outro lado, um titã (talvez 
Oceano, ele próprio, com seus abismos profundos) a entesasse e 
rebocasse, restaurando a desordem que eu aprontara. O mar, 
inflamado por ventos furiosos, prosperava revolto, as ondas rugindo 
em minha direção, e eu, despido em um deserto encharcado, achava-
me prestes a ser subjugado pela fúria das águas de toda sorte: as da 
terra e as do céu, que começaram a se precipitar ao tremor de um 
soturno ronco — eu seria minha própria Namíbia. Divisando o voo de 
aves negras em direção à praia, chispei de imediato com idêntico 
destino. 

Sob a tempestade, em disparada, arrostando turbilhões de 
poeira, cruzava o cachalote defunto quando o mar, sem o concurso 
de freio, começou a lamber-me os tornozelos, até que, eu mais lento 
de tão exaurido, vestiu-me as débeis panturrilhas; trambequei e rolei 
até estacar com as costas, a terra agitada em seus fundamentos. Por 
entre as nuvens em grita, a Lua era três ou quatro vezes maior do 
que fora pouco antes; imbuída da força de Oceano, Selene rematava 
sua travessia, celebrizando sua aura gigantesca e em expansão na 
melancólica casa de Nix, para no ápice de sua autoridade medir e 
condenar minha alucinação. Recompondo-me, o mar já vencendo 
meus joelhos erodidos, lancei-me em saltos até que se tornasse 
impossível arrebatar da água as pernas; detendo uma aspiração 
salgada, afundei-me até o peito e deixei-me levar pela maré rugiente, 
na espera de que me expectorasse até a praia. 
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Uma onda potente derrubou-me com uma sova nas costas, 
soçobrando-me e fazendo-me ser rebocado sob a lâmina espumante, 
sem curso ou medida; meus pés, em desesperado agito, resvalaram 
na areia ao fundo, contato que meu instinto verteu em ânimo de 
salvação — arrancando do tabuleiro escorregadiço, lancei-me à tona 
num crawl insano. Singrei à proporção de cinco braçadas até que 
alguma coisa me enroscasse nos pés. Fui carregado mar adentro por 
uma força absurda em velocidade estupenda, meus pulmões prenhes 
de medo, alguma coisa enrodilhando meu tronco, até que comecei a 
desacelerar. Houve um clarão e o mar foi iluminado em toda sua 
profundidade; estacionei, aturdido, e abri os olhos para descobrir 
uma água calma e cristalina que me permitiu distinguir com nitidez: o 
filamento verde, o mesmo de antes, fora o que se enroscara outra 
vez em meus pés e me puxara para o abismo distante do mar. Mas 
que ainda o designasse filamento foi até girar meu corpo: colossal, 
titânica, a serpente constringia-me; a cabeça tão grande quanto o 
cachalote desconjuntado, as fossetas profundas, os olhos cobertos 
por escamas ínvias, amarelas — abeirou-se, magnética, escancarando 
a mandíbula, fazendo ver dentes enormes e pontiagudos. 
 
| conto do livro Eu queria que este livro tivesse orelhas (Ed. Oito e meio, 2018). | 
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metade de mim 
 

“Eu não quero levar comigo 
a mortalha do amor.” (Chico Buarque) 

 
ntão é hoje que tu vens? É hoje que vens dividir os vãos 
com o mundo? Pelas contrações que sinto desde a 

madrugada, é provável. Ah, se dependesse só de mim, tuas dores 
seriam homeopáticas, unicamente pra que soubesses que a vida não 
é uma propaganda televisiva. Mas não tenho tamanho poder. Em 
relação a ti, meu papel é o da atriz que prepara a cena pro 
protagonista encantar a plateia. Quantas conversas tivemos durante 
o tempo em que eu te fermentava? Agora, amor, é nossa última 
antes de saíres. Algumas das coisas que te falarei não são muito 
bonitas, sei que compreenderás. Há tanto tempo ouvindo tua voz 
silenciosa que conheço tuas apreensões. Bom dia, Brasil. Veja os 
principais fatos que são notícia hoje. Com os elevados reajustes no 
último trimestre de 83, muitas pessoas estão deixando de comprar a 
casa própria. O custo de vida, o custo da vida, viver é muito custoso, 
li em algum lugar. Não. Viver é nossa única possibilidade. Viver é o 
que restará a ti assim que eu te arremessar na linha temporal. Eu te 
condenarei à morte, eis um fato bruto. Talvez por não darem conta 
desse peso, uns tentem inflar o futuro; outros, maquiar o passado. 
Mas lembra-te que eu também te condenarei à vida. Te darei o 
presente. Não, não, tu és meu presente, só isso posso afirmar 
olhando pro teu quarto decorado de amarelo e pro berço que logo 
será preenchido com tua existência. Pela primeira vez em anos, o 
Natal que passou há pouco mais de uma semana não alargou minha 
alegria. Sim, eu já estava entregue ao teu natal prestes a chegar, 

E 
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filho. Filho? Não sei teu sexo e te chamo assim! Ilustração de como 
será tua jornada caso sejas Camila. É mais profunda a cicatriz na 
fêmea, filha amada. Não que uma entidade metafísica fira a mulher 
antes do nascimento. Ao contrário, nossa carne é talhada ao longo do 
caminho, às vezes por punhais milenares, afiados constantemente. 
Pesquisa revela que de 1978 a 1983, o número de mulheres nos 
cargos executivos das 300 maiores empresas brasileiras, subiu de 4% 
para 6%. Nem direito a gozar nós temos! Solto isso assim porque 
ainda não vi teus traços, teu sorriso, tua castidade; acho que não 
teria coragem de falar olhando pra ti. Eu já cuidei de tantas mulheres 
surradas pela vida, tantas biografias amassadas por coturnos. Por 
que, Camila? Por que temos que provar a todo tempo que sabemos 
dirigir, esquecer ou conversar? Essa visão sobre a mulher impõe-se 
desde a infância. Mas posso garantir que tu, minha filha, tu não serás 
uma mini-Amélia. Não ganharás do Papai-Noel panelinhas, espelhos, 
vassourinhas e bonecas que mijam e cagam quase de verdade. Não 
terás uma juventude como a minha. Não, eu prometo! Quando te 
atrasares a voltar pra casa ou quando a professora pintar de 
vermelho o boletim, não precisarás usar quatro calças grossas pra 
que os golpes de fio de ferro doam menos; não precisarás namorar 
um homem com posição social, nem sequer um homem; não 
precisarás, enfim, saborear a vida pelas beiradas. Veja a seguir, logo 
após os comerciais: grandes manifestações populares serão 
organizadas nos próximos dias reivindicando eleições diretas para 
Presidente... Você é uma mulher do futuro? Então não deixe de 
conhecer o novo Aspirador de pó Electrolux. Muito mais leve e 
prático. Modestina disse que, no parto, a gente não sente dor, 
transforma-se em dor. Isso não me assusta, sabia? Teria medo, isto 
sim, se eu fosse incapaz de trazer uma vida ao mundo. Talvez seja 
esta a maior frustração dos homens. Mas há tantas outras 
compensações, Matheus! Se tu que estás sob a minha casca fores 
menino, assim que saíres, a sociedade te cobrirá com um manto 
dourado. Uma capa de superpoderes. Poderes, em grande medida, 
ilusórios. A capa pode te fazer voar, porém quanto mais alto, mais 
doída a queda. Nunca me esqueci desse provérbio ensinado pelo 
meu pai. Papai, que saudade! Queria que conhecesses o Matheus. 
Que ensinasses a ele que as tramas da história não são costuradas 
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por dedos míopes. Mas há quinze anos, ansioso, foste encontrar 
nossos antepassados. Ah, me deixou nas mãos da minha mãe; eu, 
uma menina com apenas dezessete anos. Mãos aptas à crueldade. 
Mãos que viam meu destino em suas linhas. É impossível deter a 
tecnologia. Fiat Uno, o carro do futuro. Serás parecido com teu avô, 
filho. Só que voarás mais longe, tenho certeza. Serás um homem 
importante, político talvez. Médico, jogador de futebol. Mas antes 
disso, a vida se mostrará ora iluminada, ora nebulosa, mesmo nas 
coisas corriqueiras. Com doze anos, por exemplo, vais te masturbar 
escondido, inclusive de ti. Depois de almoçar na escola, chegarás em 
casa, trocarás de roupa e, assim que teu irmão dormir, enfiarás a 
mão no calção até sentir tua carne crescer, não sem antes cobrires as 
imagens sacras penduradas no teu quarto. Após teu desejo vazar, 
rezarás fervorosamente e jurarás que não cairás outra vez em 
tentação. Farás isso até a moral se enrolar numa mortalha dentro de 
ti. Princesa, já te dei água e comida hoje, o que mais você quer? Falei 
do teu irmão, não é, amor? Sim, terei outro filho. Não quero que 
sejas como eu, alguém sem apoio pra escorar os desabamentos da 
vida. Esse irmão já existiu no meu ventre, verdade. Mas as 
circunstâncias não eram hospitaleiras, por isso não permiti que a 
biologia terminasse sua labuta. Não, Matheus, teu pai não está te 
acariciando através da minha pele estufada. Ele deve estar 
trabalhando. Aliás, decidi que não o avisarei da tua chegada. Hoje é 
quinta-feira, se nasceres à noite, como poderei atrapalhar o sagrado 
dia do futebol? Teu pai! Trinta e nove anos só na crosta. Por dentro, 
um adolescente. Mas como trabalha! Dez horas por dia 
desamassando portas, endireitando para-choques, alinhando capôs. 
Lava a mão pra segurar teu filho, Luiz Carlos! Quando, ternamente, 
gritarei esta frase? Quando tua avó deixar de crer que uma 
enfermeira não pode se casar com um homem coberto de graxa? Isso 
acontecerá algum dia? Possibilidade de ataques nucleares geram 
protestos por todo o mundo contra a Guerra Fria. Sim, mãe, fiz 
faculdade, me formei na USP. Só que isso não me faz melhor nem 
pior que ninguém. Há pessoas que têm lama na alma, destas quero 
distância. Mãe, desliga a televisão, por favor e traz o radinho que 
está em cima da cômoda. Say, say, say, what you want, but don’t play 
games, with my affection. Que decadência, Paul! Gravar com Michel 
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Jackson! Ah, como eu gostava dos Beatles! E do Roberto Carlos. Não, 
do Roberto ainda gosto, apesar das músicas de Igreja que ele tem 
feito nos últimos anos. Por que eu não quis saber teu sexo? Porque, 
seja qual for tua identidade, eu serei tu. Tua existência será minha 
existência. Mas daqui a trinta ou quarenta anos tu, Camila-Matheus, 
serás tua mãe ao menos um pouquinho ou me terás como 
ornamento? Um troféu numa sala empoeirada que, vez por outra, tu 
limpas e exibes aos amigos? Minha mãe foi uma enfermeira muito 
respeitada, chefiou o departamento de dermatologia no Hospital das 
Clínicas. É especialista em feridas e cicatrizes. Ajudou muitas pessoas, 
até perdeu as contas! E, com um sorriso a saltar do canto da boca, 
alisarás meus poucos cabelos brancos. Ou nem isso: me jogarás numa 
dessas casas cujos nomes são casos lapidares de eufemismo “Vovô 
Feliz”, “Recanto do Vovô”, “Hotel da Melhor Idade” e me visitarás 
quando a consciência pesar mais que a rotina? Ai, que dor! Mãe, 
pega um copo d’água, por gentileza. E um analgésico. Mas nenhuma 
suposição, por mais acinzentada, é capaz de esmaecer o amor que 
sinto por ti agora. Daqui a poucas horas, verei a luz penetrar nas tuas 
retinas pela primeira vez, as lágrimas caindo, água salgada que 
muitas vezes visitará teus lábios. Verei tua pele sendo asseada com o 
cuidado que as auroras merecem. Te verei sugando de mim tua 
sobrevivência. Quando tossires, será como se eu nunca tivesse 
ouvido tosse alguma. Quando ficares febril ou com inflamação na 
garganta, ficarei ao lado do teu leito como uma santa em oração. Vai 
deitar, Princesa, não seja desobediente! Mas todos esses 
pensamentos, todos os desejos que me fazem mais mãe que mulher, 
podem não abraçar o mundo. Amor, quero que entendas: o que direi 
agora está além das minhas fronteiras. Presta atenção: talvez tua 
mãe não esteja no teu primeiro aniversário. Talvez o que 
conversamos todo este tempo não se concretize. Talvez o verbo não 
se faça carne. Terei que fazer uma cirurgia pra retirar um cisto no 
fígado. Um adenoma. Quero te pedir, primeiro, que não deixes esse 
fato acorrentar teus pés. Quero que andes conforme nosso plano, 
que deixo escrito no verso das folhas do teu álbum em branco. E, se 
mudares a rota, que seja pela vontade que brota de ti. Quero que 
tomes as nossas conversas (todas que gravei, guardo, na gaveta 
embaixo do teu berço, quarenta fitas cassetes) como ponto de 
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partida, como projetos que podem e devem ser alterados ao longo 
da obra. Se eu não voltar, ficarás com teu pai. E com tua avó de vez 
em quando. Serás a mediação entre eles; uma essência capaz de 
misturar óleo à água. Oh, pedaço de mim, oh, metade arrancada de 
mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a 
saudade é arrumar o quarto, do filho que já morreu. Não, Chico, o 
rebento ainda nem se mostrou. A mãe é que pode não cumprir seus 
desígnios. 
 
| conto do livro Amortalha (Ed. Patuá, 2017). | 
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Myriam Campello (Rio de Janeiro) | Romancista, 
contista e tradutora brasileira. Publicou Cerimônia da 
Noite (romance, 1971), vencedor do Prêmio 
Fernando Chinaglia para romances inéditos, Sortilegiu 
(romance, 1981), São Sebastião Blues (romance, 
1993), Sons e Outros Frutos (contos, 1996), Como 
Esquecer, anotações quase inglesas (romance, 2003), 
adaptado para o cinema no filme homônimo dirigido 
por Malu de Martino, Jogo de Damas (romance, 
2010), Adeus a Alexandria (romance, 2014) e 
Palavras são para comer (contos, 2017). 

 
fossa das marianas 
 

 de agosto 
Amor da minha vida, te amo te amo te amo te amo. Esqueça 

tudo que já ouviu sobre a frase, estou inaugurando uma nova forma 
de amar. O que sinto é tão devastador que esfolaria de bom grado 
minha pele para dela fazer um casaco macio com acabamento de 
luxo e te abrigar. Lembrei de Chanel dizendo que uma roupa de corte 
perfeito fica em pé sozinha, e era com algo assim, a perfeição, que eu 
gostaria de envolvê-lo, só que usando um tecido pessoal, e não sei de 
algo mais pessoal e íntimo que a própria pele. Queria ser perfeita 
para você, meu amor, de forma completa, irretocável. Acabo de ler 
que a Fossa das Marianas, no Pacífico, é o local mais fundo do mar, 
onze quilômetros para baixo. Esse abismo nada é perto daquele em 
que mergulhei de cabeça. Todas as palpitações do meu corpo, cada 
sístole, cada diástole, pertencem a você. Vivo num estado de êxtase 
do qual não consigo sair — nem quero. Inteiramente tua, Songa. 
 
14 de agosto 
Amor meu, sinto-me devastada pelas horas que nos separam, ainda 
bem que daqui a alguns dias estaremos juntos ou não sei o que seria 
de mim. Não durmo mais, e a comida se tornou algo de que me 
esqueço com frequência, emagreci dois quilos, o lado bom é que 
estou bonitinha para você. Batalhei muito para conseguir esses dias 
nossos, nem acredito, o Encontro de Bibliotecários foi um presente 
dos deuses, devo ter crédito no céu para merecer isso. Estou 

13 
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levitando de felicidade, tão incendiada que tenho medo de só restar 
cinzas de mim (depois conto em detalhes meus incêndios súbitos 
rsrs). Só faço trabalhar e sonhar com o centro de minha existência — 
você, amor. Quem me vê acha que sou apenas uma profissional séria, 
esposa do prefeito. Mal sabem que não sou esposa dele e sim tua 
mulher. Te beijo como nunca. Songa. 
 
16 de agosto 
Amor querido: vou te processar, você está atrapalhando demais o 
meu trabalho, não é possível. A perturbação é tanta que hoje me 
pediram um ensaio sobre a Coroa portuguesa e em vez do livro 
coloquei o celular na caixa de entregas! Ando totalmente aturdida 
com o nosso encontro. A vida é mesmo louca, jamais imaginei que 
pedir uma informação no único momento em que saí sozinha do 
hotel provocaria esse tsunami. Não ter senso de direção é muito 
chato mas agora agradeço de joelhos o defeito, há males que vêm 
para o bem, as coisas têm muita força quando precisam acontecer! 
Quanto ao meu apelido, só mamãe nunca o usa. É sempre “Sonia 
Maria” chova ou faça sol. Sobretudo se chove. Quando se irrita 
comigo meu nome vira uma chicotada! O resto do pessoal usa o 
Songa desde que sou criança. Me chame como quiser, amor, que eu 
atendo. Estou aqui para isso. Adoro qualquer nome que me dê — 
sobretudo os mais secretos. Tua, sempre, Songa. 
 
5 de setembro 
Amado meu, já não sei dormir sem o calor de teu corpo, obrigada 
pela semana que não me sai do pensamento. E chega de mentir, 
quero gritar para todos que te amo. Não me dou bem com essa 
distância, cada dia longe de você me dilacera de angústia. Se alterei 
muito a sua vida, a minha também está irreconhecível, mas não é 
isso que o amor faz, uma revolução? Na verdade teu casamento já 
tinha acabado há séculos e os filhos, mesmo pequenos, você não vai 
perder. Crianças da idade deles são muito adaptáveis e logo 
esquecerão tudo. Ana Paula anda implicante comigo, não entendo 
por quê, afinal é adulta e não me meto na vida dela. Ainda não falei 
com o Alcides sobre o divórcio, aguardo o dia certo, ele também vai 
acabar achando que é o melhor para nós. Espero que se eleja 
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deputado federal na próxima eleição, assim desgruda 
definitivamente de mim. A situação política daqui é nebulosa, os 
fazendeiros vendem caro seu apoio. Mas isso é problema do Alcides, 
não meu. Em breve, amado, faremos todas as viagens que 
planejamos, vai ser um sonho concretizar tanta coisa boa. Mal 
consigo esperar. Te amo, Songa 
 
17 de outubro 
Meu querido, não sei como te agradecer por vir morar aqui quando 
tudo estiver superado. Não é a mesma coisa que São Paulo, claro, 
mas no fundo todas as cidades são iguais quando se ama. Felizmente 
você entendeu como essa terra é essencial para mim desde que um 
membro da família a percorreu de burro há trezentos anos, deixando 
sua marca histórica pelo caminho. Se preferir um lugar mais tranqüilo 
que a capital podemos morar em Brejo das Flores — bonita e 
também distante de Prado Verde. Você vai adorar o ar puríssimo de 
Brejo. Por enquanto é melhor não provocarmos ninguém, para quê? 
Há outras cidades também com grande qualidade de vida como 
Pinheirinho, Pinheiral e Paraíso das Antas. E quando sentir falta de 
Higienópolis damos um pulo em São Paulo e faremos tudo que você 
quiser. O importante é viver como um casal. Daqui a poucos meses 
vamos concretizar nossos sonhos, ir a Paris juntos, passear de mãos 
dadas em público, pegar um cinema, quero te levar a todos os 
lugares de que te falei e mais alguns que nem imagino. Tua Songa. 
 
5 de dezembro 
Querido, como a adaptabilidade é um dos atributos da inteligência, 
você logo se acostumará ao novo emprego quando vier. Sei como se 
esforçou para conseguir isso, os pauzinhos que precisou mexer, mas 
toda empresa é valorizada com um profissional brilhante na equipe. 
Sim, podemos aguardar uns meses, afinal já esperamos tanto, esse 
tempo consolidará cada vez mais nossa união. O Natal é uma época 
terrível para falar em separações, você sabe, então por respeito a 
todos vou deixar passar esses dias. Mas logo depois porei o assunto 
em pratos limpos. Estou mandando um Pluto de pelúcia para a 
Vivinha e uma Ferrari amarela miniatura (reprodução perfeita) para o 
Joca (é grande demais para ele engolir, não se preocupe), envio para 
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o seu escritório. O meu amor por você os abarca como se fossem 
meus filhos. Tua Songa 
 
7 de janeiro 
José, meu querido, espero que os dias de férias tenham feito bem às 
crianças. Não tenha ciúmes de mim, por favor. Estamos acima dessas 
coisas. Já devia saber que meu compromisso com você vai além da 
vida. Não devemos ser ásperos um com o outro, fico arrasada 
quando brigamos. Essas discussões acenam com dúvidas onde só há 
certezas. Te beijo, Songa 
 
5 de abril 
Querido José, não entendo essa pergunta, é claro que te amo. Ainda 
não se convenceu disso mesmo depois do fim de semana em Brasília? 
Cobranças são contraproducentes e nos fazem sofrer à toa. A casa 
inteira pegou resfriado, corro de um para o outro com o termômetro, 
uma preocupação. Só estou esperando o momento ideal para contar 
ao Alcides, sei que isso vai cair como uma bomba, são todos 
ultraconservadores por aqui. Prado Verde é assim, provavelmente 
por suas ligações com a terra. Mas o que são esses obstáculos perto 
do meu amor? Tua Songa 
 
2 de maio 
José, sei que modificou totalmente sua vida (eu também a minha, 
mas isso você não vê). O maremoto que nos atingiu me fez analisar 
cada tijolo dos meus dias. Fico magoadíssima por você não reparar o 
quanto tenho lutado para aplainar o terreno, encontrar o momento 
certo de enfrentar o Alcides (já andei insinuando sobre a separação 
mas parece que ele não entende, que sujeito burro!). No entanto a 
hora de nos livrarmos dele está próxima, assim que passar o Dia das 
Mães vou abrir definitivamente o jogo. Beijos, Songa. 
 
19 de junho 
José, não precisa repetir o que eu disse, me deixa nervosa. Tive um 
insight hoje: o problema é o excesso de complexidade que às vezes 
me engole com tantas facetas. Gostaria de ser mais simples mas 
infelizmente não sou. Minha sensibilidade atrapalha, há 
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complicações para onde quer que eu me vire. E por mais que anseie 
pela inteireza, as circunstâncias me enredam num abraço mortal. 
Sonia Maria. 
 
15 de julho 
José, talvez você tenha a impressão que estou te largando no meio 
do oceano, sem um barco à vista nem visão de terra, mas não é nada 
disso. Cheguei à conclusão que para mim será melhor ficar em Prado 
Verde, minha família veio para cá com o primeiro jumento há 
trezentos anos, tenho vínculos, contas a prestar à sociedade. Sei que 
não vai entender, mas tenho certeza que encontrará outro emprego 
aí mesmo em São Paulo, as firmas estão sempre à procura de um 
homem experiente, apesar da crise. Talvez com um salário menor 
mas isso deve ser temporário, a situação do país acaba entrando nos 
eixos. Seja como for eu o levarei sempre na memória como um farol 
me iluminando nas trevas. Sonia Maria. 
 
1 de agosto 
Nunca disse que era perfeita. Alcides e eu estamos casados há muitos 
anos, e sinceramente o que você deseja está além das minhas forças. 
Não consigo te seguir, é tortuoso demais. Ninguém de Prado Verde 
se divorciou até hoje e te digo com honestidade, não quero ser a 
primeira. Talvez você possa reatar com a Izildinha, felizmente ela 
tentou suicídio mas não conseguiu (cá entre nós, se matar duas vezes 
no mesmo mês é totalmente histérico.) Daqui a alguns anos riremos 
disso tudo como velhos marinheiros que passaram tremendos 
perigos juntos. Bjs, Sonia Maria 
 
13 agosto 
Você é de uma crueldade espantosa quando decide, um verdadeiro 
gênio do mal. Como posso explicar alguma coisa com essa enxurrada 
de críticas contra mim? Fico sem fôlego. Além disso não tenho 
tempo, preciso arrumar as malas porque vou com o Alcides para 
Cancún amanhã. Parece que é lindo. 
 
| conto do livro Palavras são para comer (Editora Oito e Meio, 2018). | 
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Amanda Sorrentino | É um heterônimo. Contato: 
ama.sorrentino@gmail.com 

 
garota de programa 
 

Esta é uma história baseada em fatos reais. 
Os nomes das personagens foram modificados. 

 
eblon. O carinha se apresentava como poeta, morava com os pais 
num dos bairros mais caros da zona sul carioca, tinha quase trinta 

anos e dizia que o amor é uma invenção burguesa pra confundir o 
proletariado. Por incrível que pareça, era divertido estar com ele, um 
idiota acima da média dos trastes que conheci. Tudo bem que eu 
tinha vinte e dois anos, mas já havia feito programa com tanto filho 
da puta que não era mais trouxa de cair na lábia de qualquer um. O 
Diego era um idiota inofensivo, um bobo, e era engraçado. Mesmo 
suas perversões eram bem básicas, nada que provocasse ânsia de 
vômito ou hematomas. Tem muito maluco por aí. Sua obsessão era 
gozar na minha boca. Não tinha tara por comer um cu, embora disso 
eu sentisse falta. Gosto de anal. Gozo mais até do que na buceta, a 
não ser que me chupem antes, mas homem tem nojinho de colocar a 
boca numa buceta, ainda mais de puta. 

Fui eu que tomei a iniciativa com o Diego. Na verdade, ele nem 
tinha me percebido na mesa ao lado no bar do Leblon. Eu estava com 
o Moacir, um coroa gerente da Caixa Econômica. A gente costumava 
sair há algum tempo, ele me conheceu no inferninho da Prado Junior 
que eu fazia pole dance, numa época em que eu não tinha uma 
carteira de clientes. O Moacir me arrumou um emprego de posso-
ajudar na Caixa, queria que eu saísse dessa vida. A quantidade de 
mané que quer tirar a gente dessa vida — é um clichê isso. Posso-
ajudar é aquela pessoa que fica na porta da agência e vira pra você 
quando entra e diz: posso ajudar? Eu gostava do trabalho, parei com 
o inferninho e passei a fazer programa com hora marcada sem o 
Moacir saber. Levei muita cantada na porta da agência, onde acabei 
arrumando uns clientes também. Poucos. Era importante manter a 
discrição. 

Naquela noite no bar o meu companheiro de mesa falava 
exatamente sobre discrição. Ele queria saber se o boato que rolava 
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na agência era verdade. Não tinha boato algum. Ele jogava verde pra 
ver se eu continuava na vida de puta. Claro que eu continuava. Um 
programa bom numa noite me dava mais do que o salário de posso-
ajudar. Acontece que eu gostava de ajudar as pessoas e gostava mais 
ainda de ter carteira de trabalho, apesar do salário ruim. Eu me 
sentia fazendo parte da coletividade, entende? Eu não prestava 
atenção no que o Moacir falava, e sim no papo da mesa ao lado. 
Diego, que logo descobri o nome, e um casal. Ele falava dos seus 
poemas e do seu blog que estava fazendo sucesso na internet. Aquilo 
me deixou ligada na conversa, logo lembrei da Bruna Surfistinha. 
Quando a mulher que estava na mesa foi ao banheiro, fui atrás. 
Escrevi meu nome e telefone num guardanapo e pedi que ela 
entregasse ao seu amigo. Falei que ouvi ele dizendo que era poeta e 
fiquei interessada, queria contar minha história e não disse mais 
nada. No dia seguinte ele me ligou. Marcamos no mesmo bar, ele 
insistiu. Depois me confessou que teve receio de ser algum tipo de 
golpe, achou mais seguro voltar ao mesmo lugar. Eu contei logo a 
minha história e ele não demorou pra me encher de perguntas. Sim, 
comecei a fazer programa porque umas amigas faziam e ganhavam 
uma boa grana, então eu fui com elas ver qual era. Sim, não é tão 
ruim. Às vezes é bom. Gozo. Tem uns malucos. Não vou com 
qualquer um. Já paguei paixão e acreditei que o cara largaria a 
mulher pra ficar comigo. Não largou e ainda passou meu telefone 
pros amigos. Fiz programa com os amigos. Nunca apanhei. Uns 
tapinhas, sim. Quis saber dos pervertidos. Contei alguns, inventei 
algumas coisas e disse que contaria mais se ele topasse escrever 
minha história. Ele disse que era poeta e não escritor. Perguntei do 
blog, se era fácil fazer um. Joguei Bruna Surfistinha no papo. Então 
ele disse que tinha entendido o que eu queria. Topou ajudar. Falou 
que precisaríamos nos encontrar mais vezes e que começaria a 
anotar tudo que eu contasse, que faria muitas perguntas, a maioria 
íntima. Eu disse que tudo bem e perguntei se a casa dele era perto, a 
gente podia esticar a noite lá. Eu já tinha tomado duas caipirinhas e 
ele uns cinco chopes. Ele respondeu que não dava pra ir pra a casa 
dele, pois morava com os pais. Completou que era provisório, mas eu 
já desconfiava que o poeta fosse um playboyzinho da zona sul. Tudo 
bem, fica pra outra noite, eu disse, e coloquei o canudo na boca. Fiz 
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de sacanagem. Ele estava até aquele momento sentado na minha 
frente. Trocou pro meu lado e me deu um beijo. Demos uns pegas ali 
e combinamos de nos encontrar no dia seguinte na Cinelândia. Foi 
ideia dele. Tem o Amarelinho lá, muito bom, falou. Só no dia seguinte 
no Amarelinho entendi que ele já tinha pensado numa esticada. 
Conhecia um motel nas imediações que dava pra entrarmos 
discretamente a pé. Não falamos nada de grana, já estava subtendido 
que eu pagaria o trabalho dele de escritor da minha história com 
sexo e vice-versa. Pra mim foi ótimo. Ele era bonitinho, cheiroso, 
simpático e engraçado. O pau era pequeno, mas e daí? Estava bom. 
Eu iria perder apenas os meus orgasmos com umas boas socadas no 
rabo, porém cabeçudo por aí nunca faltou. 

A fissura do Diego era mesmo gozar com um boquete. Pau de 
treze centímetros, não mais que isso. Cabe todinho na boca. A 
trepada foi gostosa, mas nada de orgasmos, não pra mim, sorry. 
Curtia o papo, as perguntas que ele fazia, a cerveja. Ele estava com 
um bloco de notas e caneta. Fazia cara de sério. Antes de irmos 
embora, depois de um banho juntos, pediu que eu o chupasse de 
novo. Nos despedimos no ponto de ônibus. Ele pegou um táxi. Fiquei 
ali, sozinha. Como não era tarde, fui pra minha casa, no Engenho de 
Dentro. Casa da minha avó, na verdade. Morava com ela desde os 
sete anos, quando a minha mãe morreu. Ela tinha trinta e dois, o 
infarto foi fatal, não deu tempo nem de ser socorrida. Morreu em 
casa. Numa noite, eu a encontrei no chão frio da cozinha de manhã. 
Nunca esqueci. Na hora soube que a havia perdido. Éramos só nós 
duas e a vovó. Não conheci meu pai. Elas não falavam dele. Nem o 
nome. Corri até o quarto da vovó, ela demorou a entender o que eu 
balbuciava debaixo do choro. E ficamos assim, as duas, uma sem a 
mãe, outra sem a filha. 

No dia seguinte o Diego ligou pra me fazer uma proposta. Ele ia 
passar o feriado de réveillon em Búzios, um amigo tinha alugado um 
apartamento de dois quartos e ia com a namorada. Ele não queria ir 
sozinho. Topei na hora. Búzios. Ele ainda disse que outros amigos 
tinham uma casa grande lá, com piscina e churrasqueira, talvez 
rolasse até passeio de barco, se o pai desses amigos estivesse 
presente. Sem ele ninguém podia usar a lancha, parece. Ainda 
faltavam duas semanas, eu passaria o Natal com a minha avó, como 
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sempre fazia. Não vi o Diego esse tempo, vi o Moacir. Fiz dois 
programas com ele. Sim, ele me queria fora daquela vida, no entanto 
pagava pra me fuder. Tomava o Viagra, o pau de dezessete 
centímetros parecia que ia explodir, e comia a minha buceta até 
passar o efeito do remédio, só trocava as camisinhas. Eu ficava 
assada, não machucada. Não gozava muito, tinha que estar no clima. 
Às vezes ele pedia pra me enrabar. Aí eu gozava muito. Mas não era 
toda vez que ele queria. Gostava do eterno papa-e-mamãe e de me 
beijar na boca. Era um romântico, aquele velho gagá de merda. Baita 
desperdício de pau. Os dois programas com ele antes da viagem 
garantiram uma grana pra comprar roupas novas e biquíni pra não 
fazer feio em Búzios. 

 
Búzios. Diego e eu ficamos no mezanino do apartamento 
improvisado de quarto. Era aconchegante com o ar-condicionado 
ligado, fora isso, durante o dia, era uma sauna desgraçada. Marcelo e 
Karina ficaram na suíte. Não fui com a cara deles, casal cheio de 
frescuras, aquela gente metida a besta da zona sul carioca, rotina de 
faculdade, academia, clube e piscina no fim de semana e trepada 
ruim. Logo na primeira noite a Karina de pileque já confidenciava pra 
mim que nunca teve um orgasmo, e lá vai a puta ensinar as coisas à 
filhinha-de-papai — é um clichê isso também —; perguntei se ela se 
masturbava, fez careta e disse claro que não! Ora, garota, se você 
não se dá prazer como vai querer que o seu namorado dê? Ele nem 
chupa você? Claro que não! Ele tem nojo, né? Mas você chupa ele, 
não? Sim, chupo. E ele gosta de comer a minha bunda, às vezes 
sangra. Você não gosta de dar a bunda? Claro que não! Machuca. 
Karina era a garota do claro-que-não, e de pileque era ainda mais 
insuportável, achava que éramos amigas de infância, e só nos 
conhecíamos há cerca de quatro horas. Diego e Marcelo estavam na 
sala bebendo umas cervejas e fumando um baseado, enquanto ela 
me falava essas merdas no quarto e se arrumava pra gente sair. Eles 
queriam andar um pouco na rua das pedras, que eu estava doida pra 
conhecer, pois via sempre nas novelas. 

O passeio daquela primeira noite foi rápido, não entramos em 
boate alguma, estavam todos cansados da estrada, e eu não insisti 
com o Diego. Já estava bom. No apartamento subimos pro mezanino, 
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o ar-condicionado já no talo desde antes de sairmos, eu ainda 
precisei pagar o boquete do playboy e engolir sua porra. Se ainda me 
enrabasse, mas virou pro lado e dormiu. Eu estava sem sono, desci 
até a cozinha, abri uma lata de cerveja e sentei no sofá. A porta da 
suíte estava fechada, o casalzinho devia estar dormindo. Dois dias pra 
noite de ano-novo. Terminei a cerveja, fui no banheiro mijar e subi 
pra dormir. No dia seguinte acordei com o Diego em pé na minha 
frente, de banho tomado, toalha enrolada na cintura. Quer me 
chupar? Foi a primeira coisa que me disse. Mais tarde, respondi. 
Deixa eu acordar primeiro. Levantei puta, vá se fuder, moleque. Nem 
acordei, estou morta de fome, não quero seu esperma de café da 
manhã. Moleque mimado. Ele não insistiu e saímos os quatro pra 
casa dos tais amigos bacanas com piscina, churrasqueira, lancha e o 
caralho a quatro. Chegamos lá e já havia umas dez pessoas dentro da 
piscina, já tinham também aceso a churrasqueira. O Diego me 
apresentou a todos. Dei um mergulho. O dono da casa, pai desses 
dois amigos, não havia chegado ainda. Talvez rolasse passeio de 
barco no dia seguinte. Tomei uma caipirinha e fiquei batendo papo 
com umas garotas dentro da piscina. Uma delas, bem nova, devia ter 
dezessete anos, me perguntou a minha vida inteira. Inventei minha 
vida inteira pra ela, faculdade trancada, namorados, uma namorada. 
Nunca teve bosta de faculdade alguma, foi um sufoco terminar a 
escola, e namorada só se for programa com colega junto, tem uns 
caras que levam duas, três, até quatro garotas e querem que a gente 
se coma porque já estão de pau tão mole de bêbados que nem 
conseguem fuder a gente. A novinha se interessou justamente pela 
história da namorada inexistente. Grudou em mim. Eu teria me 
divertido com ela se não tivesse acontecido uma merda das grandes. 
O desgraçado do dono da casa chegou e eu o reconheci na hora. Já 
tinha feito programa com ele. Uma única vez, quando ainda 
frequentava o inferninho da Prado Junior, mas eu não esqueço um 
bacana. E aquele cara era um bacana. Empresário de uns cinquenta e 
cinco anos, nem magro, nem gordo, grisalho, boa pinta. Gelei. E se 
ele se lembrar de mim? Não vai se lembrar, tentei me convencer. 
Esses putos fazem programa direto. Vivem comendo puta. A mulher 
dele chegou com ele, uma madame, botox, cabelo loiro, barriga 
lipoaspirada. O de sempre. Vieram com um casal de amigos. Fiquei na 
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minha. Continuei bebendo caipirinha. Comi churrasco. Aturei a Karina 
e a novinha. O Diego parecia se divertir bastante com os amigos e só 
me deu a atenção necessária pra saber se eu estava curtindo 
também. 

Anoiteceu, as garotas entraram e foram tomar uma ducha e 
trocar de roupa. Fui com elas. Foi quando cruzei, na volta, com o 
dono da casa. Ele estava com ódio, deu pra perceber nos olhos dele. 
Pegou com força o meu braço e me puxou pra dentro de um quarto 
que servia de lavanderia, ao lado da cozinha. Fechou a porta e já foi 
dizendo sua putinha, o que está fazendo na minha casa, quer me 
fuder?, quer dinheiro?, eu mando matar você, sua piranha, você não 
sabe com quem está lidando… Eu tremia inteira, não consegui nem 
responder peraí, foi coincidência, não quero nada; ele tirou um bolo 
de notas do bolso e disse some da minha casa, mas seja discreta, fala 
pro idiota do amigo do meu filho que está passando mal, ele está 
nessa com você? Mato ele também. Eu consegui dizer n-ã-a-o, ele me 
deu as notas amassadas, na verdade colocou dentro da minha 
calcinha, enfiou a mão lá no fundo, abriu a porta e disse vaza, garota. 
Eu saí correndo, estava pálida, fui até o Diego, disse que estava 
passando mal. Ele não queria ir embora, claro, eu ameacei ir sozinha, 
ele viu que era grave e decidiu ir embora comigo. 

No apartamento a merda do mezanino parecia uma sauna, o 
Diego ligou o ar-condicionado, mas não dava pra ficar lá em cima. Fui 
tomar um banho gelado. Ele quis ir comigo. Nem respondi, entrei, 
tranquei a porta. Tirei o bolo de notas da calcinha. Tinha uns vinte 
programas ali. O bacana deve ter ficado mesmo muito assustado. E a 
ameaça foi real. Esses caras são capazes de atrocidades piores. Eu 
precisava ir embora. Mas falar o que pro Diego? Tomei a ducha e 
tentei me acalmar. Aí veio o plano. 

Vamos fumar um, Diego?, eu perguntei, enrolada na toalha. 
Quero uma chupada, ele disse, claro. Prepara um aí que chupo você 
enquanto fumamos. Vou me vestir. Fica assim, tá me dando tesão. 
Fiquei enrolada na toalha. Fumamos o baseado. Consegui relaxar. 
Tomei uma cerveja. Chupei o caralhinho do poeta na sala mesmo. 
Engoli a porra. O ar-condicionado já tinha melhorado a situação no 
mezanino. Subimos e demos uma trepada meia-boca. Diego 
adormeceu. O plano era esse. Eu me vesti, arrumei minha mochila e 
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quando já estava pra descer vi o bloco de anotações dele sobre a 
mesinha de cabeceira. Esqueceu de guardar, pensei. Em nenhum 
momento naquelas semanas todas me deixou ler merda alguma. 
Peguei o bloco e desci. Sentei no sofá. Cafejeste filho de uma puta! 
Ele vinha escrevendo sobre as nossas trepadas, sobre como era 
comer uma puta zero-oitocentos, como era só mandar que a puta 
satisfazia seus desejos etc. FILHO DE UMA PUTA! Ele não estava 
escrevendo a minha história. Tinha uma passagem ou outra sobre o 
que contei de perversões de clientes, mas a história era do poeta 
comendo a puta, em primeira pessoa, inclusive. Rasguei aquela 
merda toda e joguei na privada. Deve ter entupido a porra toda, 
porque não desceu tudo. Dei uma cagada e não toquei a descarga 
novamente. Tomei outra ducha, sempre faço isso depois de cagar. Saí 
do apartamento aliviada. Foda-se o bacana. Foda-se o Diego. Foda-se 
toda aquela gente escrota. Vão se fuder! Andei até a rodoviária. Sem 
ônibus. Vi um posto de gasolina. Fui pra lá. Entrei na loja de 
conveniência, comprei duas latonas de cerveja e sentei do lado de 
fora. Alguns caminhões estavam parados perto do posto, fiquei 
observando. Perguntei pro frentista se ele sabia se algum daqueles 
caminhões estava indo pro Rio de Janeiro. Ele perguntou se eu 
procurava uma carona. Não, idiota, eu pergunto esse tipo de coisa à 
toa mesmo, pensei. Mas respondi que minha família ligou, meu 
irmãozinho estava doente, no hospital, eu tentei comprar passagem 
na rodoviária, mas o ônibus ia sair em três horas, eu não podia 
esperar. Ele acreditou na história e disse que ia ver pra mim. Voltou 
cinco minutos depois e falou que o “seu” Rogério estava indo pro Rio 
e sairia em poucos minutos. Ele me daria carona. Apontou pro 
caminhão. Eu já havia terminado as cervejas, pedi a chave do 
banheiro, fui dar uma mijada. O tal do Rogério foi simpático comigo. 
Não tinha cara de estuprador ou serial killer. Era um homem maduro, 
chutei um cinquenta anos. Pele morena, braços grossos, a barriga 
natural de chope, mas pequena. 

Pegamos a estrada e fomos numa boa conversando. A música 
que era ruim, umas bostas sertanejas mela cueca insuportáveis. Ele 
perguntou onde eu ficaria no Rio, eu respondi que podia ser no 
centro mesmo, quando entrasse na cidade, eu não queria atrapalhar. 
Perguntou onde eu morava. Respondi em Botafogo. Com meu pai, 
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minha mãe e meu irmão, que estava internado. Fiz cara de 
preocupada. Ele falou que me deixava lá, ou no hospital. Eu disse que 
não precisava. Insistiu. Tudo bem, me deixa no Souza Aguiar. Não 
demorou muito pra começar a me falar coisa do tipo uma menina 
bonita como você, preocupada com o irmãozinho, blá blá blá. Eu já 
estava esperando. Rola sempre. Macho é previsível. E ele já vinha me 
filmando desde o posto de gasolina. Deu uns dez minutos, ele não 
disse nada, apenas encostou o caminhão no acostamento. Estávamos 
literalmente no meio do nada. Pronto, pensei, agora que esse 
estuprador e serial killer me corta em pedacinhos e me joga no mato 
da beira da estrada. Estuprador e serial killer não tem cara, sua 
idiota, disse pra mim mesma. Ou melhor, tem cara de gente normal. 
Ficamos uns três minutos calados. Aí respirei fundo e perguntei o que 
ele queria. Ele não respondeu. E eu, pensa rápido, sua idiota! Toma 
conta da situação. Anda. Virei pra ele e falei pra ele me mostrar. 
Quero ver seu caralho, eu disse. Fiz cara de puta, porque puta tem 
cara. Ele sorriu e colocou o pau pra fora. CABEÇUDO!, gritei. Na 
mesma hora eu já não pensava mais em ser picotada e jogada no 
mato. Rogério tinha um daqueles paus incomuns e excepcionais, um 
pau cabeçudo que me deixava sempre encharcada só de olhar. Eu 
fiquei quase em pé sobre o banco, arriei o short e a calcinha, montei 
de costas sobre ele, virada pro capô, segurei no volante e berrei vem 
me enrabar, cabeçudo filho da puta. 
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a festa dos cães 
 

inda dói, ele pensa, mas é uma dor que parece não ter 
lugar, que só dói assim, pulsando, latejando dentro da 

gente. Dor mastigada, ele range os dentinhos. Dor que engasga a 
gente, ele vislumbra. Encolheu-se todo, parece uma conchinha de 
carne, um bichinho indefeso, e sente muita dor. Ai, ui, suspira. Não 
está na marca do cinturão nas costas, a dor, nem nos vergões 
vermelhos nas canelas, mas estranhamente há dor em toda parte e 
em lugar nenhum. Ai, ai, ele geme baixinho. Não chora, não deixou 
cair uma lágrima sequer, nada, nada, seco. Engoliu o choro que ainda 
tentou brotar nos olhos, engoliu com ódio a lágrima que não verteu e 
desceu rasgando a garganta pra sumir-se no mais sem fundo escuro 
de suas partes com um gosto forte de sangue que não há, gosto 
amargo, sabor de coisa indesejada. Abandonou-se ao silêncio, 
deixando-se levar pelos pensamentos que ferviam, primeiro em 
fiapos, depois numa grande tessitura de rancor e desejos de 
vingança. Ai, ai, ele bramia e inconscientemente cultivava ódio. 

A 
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Naquela tarde, quando o pai chegou do trabalho um pouco 
mais cedo, foi encontrá-lo no fundo do quintal brincando com o filho 
do vizinho. Serginho, três anos mais novo que ele que acabara de 
completar nove anos de pequenos recalques e poucos risos, estava 
em pé, calção escolar de pano azul arriado, um sorriso 
marotamarelado estampado na face morena de anjo tupiniquim. Ele, 
sentado no chão diante do amigo, sentia uma sensação gostosa e 
inexplicável de examinar com uma fome esquisita a genitália de 
Serginho, que se deixava ingenuamente manipular. Com muito 
cuidado, absorto, alheio às coisas do mundo ao redor, tocava com 
visível prazer nas pequenas partes expostas. Nessa tarefa, que 
cumpria com extrema felicidade, observava-se com deleite, 
concentrando-se atentamente em seus próprios gestos, sentindo a 
boca encher-se de saliva. Não conseguia entender de onde vinha 
aquele desassossego feliz, aquela espécie de coceira gostosa, um 
comichão esquisito, uma necessidade... 

Quando convidou o vizinho para brincar em casa, havia nele a 
vontade de saciar aquele desejo que, já há alguns dias, nutria de fazer 
justamente aquilo que o pai flagrara com espanto e cólera. Ainda ontem, 
ele relembra, quando viu Serginho mijando na rua enquanto brincavam 
de pique-esconde, pegou-se cismando a olhar com jeito diferente aquela 
cena que já presenciara outras tantas vezes, com outros amigos 
inclusive, e que, no entanto, nas diversas vezes presenciadas 
anteriormente, nunca antes adquirira esse tom de excitação, de 
vontade. Os meninos da rua costumavam jogar futebol todas as tardes e 
era comum mijarem em grupo, sorrindo, brincando uns com os outros, 
sem qualquer visgo no olhar, inocentes. Ele não, passou a perceber-se 
diferente dos demais. A exposição natural e espontânea da genitália dos 
amigos o deixava vidrado, disfarçando o olhar curioso que buscava a 
cena. Não sabia o que se passava, não tinha ideia do que era aquilo, por 
que surgia aquele movimento tão surpreendente dentro do seu 
coração? Claro que havia nele a desconfiança de que aquilo não era 
abençoado por ninguém, quase uma certeza de que tal desejo deveria 
ser ocultado dos olhares, escondido de todo mundo. Ouvia 
comentarem, com expressões de entojo, sobre o Sidnei, filho de dona 
Dalide, a costureira que morava numa rua próxima à dele, que fazia 
essas coisas feias com outros meninos. Um perdido. Pelo tom das 
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conversas, das censuras, ele sabia que não deveria caminhar por essa 
via, para não perder-se também. Era preciso cuidado, dizia uma voz 
dentro dele. Em seus nove anos, formava-se a criatura dissimulada que 
iria carregar vida a fora, mas naquele dia, naquele exato momento, 
deixou-se levar por uma força muito maior que o medo. Naquela tarde, 
entregou-se ao desejo e à vontade de experimentar. 

Não houve tempo para fugir do golpe. O cinturão, guiado pela 
mão paterna, marcou-lhe as costas num estalo seco e asustador. Pá. 
Quando se deu conta do que estava acontecendo, percebeu que a 
dor na carne vinha acompanhada por um sentimento de impotência 
absoluta. A culpa e o medo lhe foram inoculados a cada cipoada que 
recebia daquele familiar estranho ensandecido. As únicas palavras 
que o pai dispendeu foram: Pra casa, Serginho. Agora! O resto foi 
silêncio de língua e muita fala do couro furado do cinturão em sua 
pelezinha infante. O pai, descontrolado, desferiu-lhe uma surra 
tremenda, sem dizer palavra alguma. Agora, encolhido ali na cama, 
no cantinho escuro do quarto, ele geme baixinho a sua dor. Ai, ui, 
treme mais de raiva que de frio. 

O pai é um sujeito taciturno, normalmente silencioso, dado a 
poucos prazeres e poucas palavras. Fala pouco, come pouco, dorme 
pouco. Tudo nele é pouco e parco. Vida comezinha, metódica. A mãe 
é mulher de fé, de cama, mesa e banho. Ao contrário do pai, ela é 
muito afetuosa com os filhos. Ele não. Nunca foi de muito chamego 
com a prole. Rígido na criação dos três meninos, não releva falhas, 
não perdoa deslizes, não esquece mal-feitos. Dividindo seu tempo 
entre o trabalho como estoquista numa grande empresa de laticínios, 
e as horas de televisão, quando assiste todos os noticiários e 
programas esportivos, leva a vida numa linha reta, quase sem 
alterações. Homem de pouquíssimas surpresas. É uma figura 
previsível e é justamente por esse motivo que ele lembra claramente 
daquele domingo excepcional. Daquele dia que lhe rendeu calafrios 
por um bom tempo. A mãe saíra para a missa com os irmãos e ele, 
por conta de uma gripe, ficou em casa a base de remédios caseiros 
com o pai que lia o jornal. Sentado na varanda, ele observava os dois 
vira-latas da casa, Rex e Ringo, brincando no gramado, na frente do 
lote, enquanto o pai, impaciente, os enxotava exigindo silêncio. Foi 
quando o Ringo montou no Rex, como se monta numa cadela no cio, 
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e começou um vai-e-vem sexual explícito. Ele achou engraçado tudo 
aquilo, engraçado mas não surpreendente, pois já flagrara os cães 
nesse tipo de brincadeira que ele julgava sem maldade alguma. 
Assustou-se ao ouvir o pai desferir um palavrão, coisa inusual em sua 
boca. Pressentiu o pior quando o viu jogar com violência o jornal 
sobre a cadeira. A festa dos cães havia despertado algum demônio na 
cabeça do pai e desencadeado alguma coisa muito ruim no seu 
comportamento, pois levantou-se, foi à cozinha e voltou com uma 
faca enorme, aquela muito afiada que a mãe usava para cortar carne. 
Os cães não perceberam sua rápida aproximação e não houve tempo 
para reação. Chutou violentamente Ringo, que saiu ganindo sua dor, 
e segurou à força o pobre Rex, que inutilmente tentou fugir. O animal 
esperneou, desesperado, tentando desvencilhar-se da mão poderosa 
do seu captor. Tudo em vão. Estava sacramentado. O homem, sem 
qualquer sinal de simpatia, decidido e inexorável como um carrasco, 
cortou a garganta do cão num golpe, jogando-o depois no chão como 
um pedaço de carne, uma peça de pelo negro, um molambo. O 
cachorro tremia, como galinha abatida, morrendo aos poucos, 
engasgando-se no próprio sangue, que também jorrava no gramado. 
O olhar do pai era o mesmo desta tarde, ele relembra sob calafrios, 
quando o flagrou com o Serginho no quintal: olhar de ódio, de 
censura absoluta, de nojo, de desprezo. Olhar de quem busca 
exterminar, eliminar, destruir. 

Quando a mãe voltou da missa, encontrou o marido cavando 
uma cova para o Rex, enterrando com o cão os sonhos de afeto do 
filho do meio, que a tudo assistiu calado, ocultando a própria dor. Ele 
aprendeu assim, desde miudinho, a não esperar absolutamente nada 
da figura do pai. Agora, sente dores que não sabe bem quando vão 
passar ou mesmo se vão passar algum dia. Talvez sim, transformem-
se em outra coisa, tão ou mais incômoda que a dor. Uma coisa 
entranhada na alma, como pedra no sapato, fiapo de carne no dente 
cariado. Uma coisa que, mais que incomodar, provocará, instigará, 
desconcertará. Sim, por ora, nesta noite terá sonhos muito estranhos 
e acordará marcado irremediavelmente, mais sério, menos alegre e 
mais convicto de que viver é mesmo complicado. Por enquanto ele 
geme baixinho pela dor nas costas, no lugar onde a fivela do cinturão 
lhe bordou um hematoma. Ai, ui. 
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Alê Motta | Nasceu em São Fidélis, interior do estado 
do Rio de Janeiro. É arquiteta formada pela UFRJ. 
Participou da antologia 14 novos autores brasileiros, 
organizada pela escritora Adriana Lisboa. 
Interrompidos (Editora Reformatório, 2017) é seu 
livro de estreia. 

 
órfãos 
 

 pai do Valério morreu de câncer. O pai do Sílvio morreu 
de infarto. O pai da Celeste foi atropelado em Copa. O pai 

do Joca se jogou da ponte. O pai do Milton morreu de velhice. O pai 
da Maria morreu de susto — um assalto na Avenida Brasil. O pai do 
Guilherme foi uma bala perdida no Andaraí. O pai da Glória morreu 
esmagado por um caminhão na obra do Shopping Carioca. O pai do 
Soares morreu num acidente de carro na Dutra. O pai da Lenice 
morreu esfaqueado num bar em Campo Grande. O meu pai foi 
comprar cigarro e voltou. 

  

O 
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poesia 
ʘ 

  



Yuri Pires | Nasceu em 1986 na cidade do Recife, em 
Pernambuco. É autor dos livros O Homem e o Seu 
Tempo (2014), Fábrica de Heróis (2015), Artifício 
(2016) e A pedra (2017). 

 
a voz da noite maior 
 

ai a noite no instante do agora 
que habito só por força do costume. 

Fumo o último cigarro, some o sono, 
é a hora derradeira, minha amiga. 
 
Não importa tanto quanto que se diga, 
não importa, tudo é vão quando se apaga; 
veja o sonho no desenho da fumaça 
que exala já da cinza que se acaba. 
 
Não conhece o imponderável da estrada 
quem o pé pisa ligeiro em seu princípio, 
e não sabe de fim de caminhada 
quem o passo tem pequeno e finito. 
 
Por isso o grito mouco do já dito; 
não se quer ferir a pele, mas é tarde, 
porque ninguém costura calmaria 
à agonia de um coração covarde. 
 
Abra, então, essa janela, sinta a brisa; 
o mofo da indiferença já invade 
a nossa sala, a nossa casa, a nossa vida, 
e não se deixa, nunca, minha amiga, 
 
caminho livre para aquilo que é passado, 
pois estaca firme sobre o chão duro, 
põe no mapa da memória um monumento 
ao cupim que rói o findo e o futuro; 
  

C 
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e a pele já não reconhece a palma 
que a mão espalma pelas longitudes 
de um corpo que se agita e que se espraia 
desejando sem querer, numa ânsia 
 
pelo fim do voo do pássaro infinito, 
que recôndito traz o peito sob as asas, 
mas não pode esconder o que desaba, 
cujo tempo, enfim, queda caniço. 
 
Quem a terra cava à busca de razão 
grava em pedra qualquer significado 
pois difícil é saber que tempo passa, 
às vezes, sem nenhuma acepção. 
 
Resta-nos a destreza do curtume, 
nesta noite, neste instante, neste agora, 
porque não há cigarro que esfume 
o medonho peso da última hora. 
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Rafaela Ferrari | Cursa Relações Internacionais na 
Universidade de Brasília, é natural de São Paulo e 
participou de um curso para jovens escritores (CLIPE) 
da Casa das Rosas. 

 
cinco poemas 
 
I. 

e do meu púbis nascessem asas, talvez esse peso no colo também 
aprendesse a voar, 

talvez a necessidade de preenchimento com algo que molda meus 
pensamentos místicos necessitasse de 
somente mais um livro mítico para recuperar 
esse vazio 
essa completude de bebidas alcoólicas e fumaça enquanto fecho os 
olhos , e minha existência se 
resume a apenas um mexer da alma na caixa craniana, como se nem 
a gota mais pesada de chuva 
pudesse matar a sede 
do púbis 
sem luz 
mas com esperança 
 
 

II. 
 peso no peito na penumbra do quarto 
o vestígio do vento nas veias 

na minha orelha 
no lago 
O do ré mi fa das partículas subatômicas 
nem a mais doce rosa de Hiroshima saberá cantar o adeus à pátria 
 
 

III. 
ntre vidas e vindas 
Descubro que a partida é a mais rápida das mortes 

aos quarenta não sou 
aos quarenta serei 
mais pó do que hoje me descubro ser 

S 

o 

E 
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IV. 
ravidade igual empuxo 
me encontro flutuando em mim mesma 

pernas e braços algemados unicamente ao meu próprio ser 
apnéia em minha própria consciência, que me afoga 
que me sustenta 
que me prende 
que me algema 
que me proíbe de conhecer o infinito pó das estrelas numa tentativa 
de conhecer o finito pó do eu. 
Às pressas nado 
em mim 
 
 
V. 

s lágrimas caem 
Talvez porque até elas não queiram mais sua presença 

Então levam consigo uma bolsa de tempero que tem fim em uma 
colher de metal 
Para acabar em nós novamente, até nos tornarmos cheios de 
lágrimas refugiadas 
que retornam eternamente para a terra de ninguém; 
Talvez isso que signifique o valsar eterno de uma sinfonia de mãos 
dadas 
  

g 

A 
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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) espe-
rando o gigante amanhecer. 

 
s/título 
 

aria, aquela resposta atravessada que você me deu, 
Eu joguei no poço. 

Ela ficou ali, travando a subida do balde, 
Travando a descida da corda. 
O poço engasgou, Maria, igual a minha goela. 
Se você tiver sede de noite, me chama. 
Eu vou até o riozinho e lhe trago uma moringa de água. 
Mas amor, Maria, não tenho como trazer. 
Amor não cabe em moringa, 
Caneca, pote ou vasilha. 
Amor é igual ofício: só cabe na cova das mãos 
E decerto vai escorrer pelo caminho 
Enfeitando em desperdício 
A escura beirada do rio… 
 
 
 
segundo round 
 

erso de rosto bifronte, 
breu na frente, sol no avesso, 

eis o que ora enfrento. 
 
Decifrar-me é tão penoso, 
que às penas naturais 
outras mil se sobrepõem, 
de forma que o voo de antes 
não se arremata depois. 
  

M 

V 
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Um tombo seguido ao outro 
revela um chão mais fugaz: 
(talvez um leito de areia?) 
mas é o chão que se afunda 
não o voo que se alteia. 
 
 
 
a terceira margem do rio 
(Inspirado no conto de Guimarães Rosa) 

 
á em cima do armário, 
A velha caixa 

Com o chapéu novo, 
Que o pai não chegou a usar. 
 
Não serve pra nada, 
O maldito chapéu sem expectativas. 
 
Talvez fosse melhor 
Jogá-lo pra cima 
E treinar tiro ao alvo, 
Como nos bangbangs 
Da televisão ainda bojuda da sala de estar. 
 
Conclui que o chapéu 
O escraviza 
De dentro da caixa, 
Lá em cima do armário. 
 
Precisa achar uma utilidade 
Para o maldito chapéu sem mais percurso: 
Chapéu sem cabeça, 
Que o transforma em réu. 
 
Pega uma cadeira, 
Disposto a botar fim 
Na servidão. 

L 
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Sobe, 
Pega a caixa, 
Coloca-a sobre a cama, 
Abre-a com mãos trêmulas. 
 
Retira o chapéu, 
Desvirgina-lhe a aba, 
Coloca-o sobre a cabeça 
E sai de casa, 
Caminhando para o bar, 
Onde outros chapéus quase virgens, 
Sobre cabeças ainda jovens, 
Conversam entre si. 
 
 
 
s/título 
 

ão quero ter 
Não quero ser 

Quero-me nuvem 
Quero chover. 
  

N 
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Patricia Porto | Maranhense, doutora em políticas 
públicas e educação, formada em Literatura. Publicou 
a obra acadêmica Narrativas memorialísticas: por 
uma arte docente na escolarização da literatura 
(indicada ao prêmio Capes) e os livros Sobre pétalas e 
preces, Diário de viagem para espantalhos e 
andarilhos e Cabeça de Antígona (Editora 
Reformatório). 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). 

 
deus seja louvado 
 

ica calada, 
vai engasgar, engole, 

tropece na língua, 
engole esse choro, 
olha pra frente, 
quem você pensa que é? 
engole esse choro, 
olha pra frente, 
vem hastear essa bandeira, 
não está ouvindo? 
é surda? 
é demente? 
é maluca? 
quer que te mostre? 
engole 
anda direito, 
fala direito, 
burra, 
preguiçosa, 
estranha, 
tímida demais, 
tem o tímpano furado, 
engole 
escreve direito, 

f 
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copia, apaga, 
come, bebe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
trabalhe, 
vagabunda, 
piranha, 
suja, 
sua putinha, 
foda-se, 
dane-se, 
trabalhe duro, 
crie condições, 
esfrega esse chão, 
lava essa louça, 
estude mais, 
engole 
atravesse, 
despareça, 
esqueça, 
não chore, 
perdoe, 
descanse, 
durma, 
deite, 
não fale, 
está surda, 
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mastigue, 
engula 
morra 
morra 
morra 
morra 
morra 
morra 
morra 
morra 
bem 
bem 
devagar 
deus seja 
louvado 
 
| poema inédito do livro Casa de Boneca para Elefantes (no prelo) | 
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Noélia Ribeiro | Pernambucana e reside em Brasília, 
lançou Expectativa (independente, 1982), Atarantada 
(Verbis, 2009), Escalafobética (Vidráguas, 2015) e 
Espevitada (Penalux, 2017). Graduada em Letras pela 
Universidade de Brasília, tem poemas publicados em 
antologias, jornais e nas revistas eletrônicas Germina, 
Raimundo, Mallarmagens e InComunidade. Em 2017, 
recebeu da Secult-DF o Prêmio FAC 2017 — 
Igualdade de Gêneros na Cultura e foi poeta 
homenageada no 31º Salão Nacional de Poesia Psiu 
Poético, em Montes Claros (MG). Possui no Facebook 
a página Atarantada. 

 
envelhecendo 
 

s buracos no tecido do 
toldo de papel de padaria 

são os olhos 
da tartaruga hipnotizados 
pela coreografia do tempo 
 
As janelas estão abertas 
 
A tartaruga com fome de 
pão e fé gesticula minimamente 
 
O tempo, porém, não olha para trás 
Segue estoico hirto indiferente 
 
 
nada em ti me surpreende 
 

ada em ti me surpreende 
Conheço teu contorno 

teu sotaque 
teu afeto 
  

O 

N 
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Sei do calor 
de tuas mãos 
conchas onde guardo 
meu segredo 
 
Deitada à sombra 
de teu corpo 
sou nascituro cego 
incompleto 
 
 
guernica 
 

á um quê de desumano em meu abraço 
Não percebe? 

Possuo destroços em lugar de órgãos 
infortúnios de um tempo sem pecado 
o traço de Picasso na face 
e nas extremidades pequenas avarias 
 
Creia: 
houvesse algo entre nós, desmoronaria 
 
 
entrementes 
 

o deserto de Wenders, caminha a 
urgência de temperança. Os 

dentes afiados do 
desamparo perscrutam a 
dúvida e seu abismo. 
 
O tempo dança passos 
impostores. Entrementes a 
intimidade das línguas cala a 
crueza das dores. 
  

H 

N 
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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. 

 
imanência 
 

rigo 
nos dentes das feras. 

A vida fere 
até a carne ficar macia. 
 
Se leopardos 
as cores 
da liberdade, 
 
fogo 

em afago 
o pulo 

do gato. 
 
Plantar 
uma flor 
de esmeralda 
à beira 
do orvalho 
 
— descer ao húmus 
da sua morada 
de estrangeiro. 
 
Se de porcelana 
o alicerce, 
pátria polida, 
a sangria-minoritária 
da alma. 

T 
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kerigma 
 

ereias devoram 
a carne putrefata 

dos afogados 
da linguagem. 
 
Noite escura de cada nauta. 
 
O navegante 
é uma tarde esmagada 
na barca. 
 
Violáceas são as águas. 
 
 
armas químicas 
 

ol venoso 
racha cartilagem 

na bandeira 
da pátria. 
 
Uma noite 
aborta outra noite. 
Cidade dizimada. 
 
Quando se mora 
nos extremos 
nunca se sabe 
de onde nasce 
o próximo atentado. 
  

S 

S 
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Ricardo Chacal | Poeta e letrista brasileiro. Diretor do 
CEP 20.000. 

 
gestos de revolta (pra sair da depressão): 
 

screver um poema numa língua que não existe e 
transcriá-lo na língua do pê. 

— fazer um desenho com um lápis sem ponta. 
— assoviar uma música de trás pra frente. 
— fazer um sanduíche pro seu amor, sem pão, sem recheio e tascar-
lhe um beijo na boca. 
— abraçar um pé de vento. 
— namorar um pé de cabra. 
— assumir de vez sua identidade secreta de pepe legal. 
— abraçar a seiva de um hibisco. 
— retirar seu nome do abecedário. 
— dançar com o guarda e com o gari. 
— convidar todos os mendigos bêbados para um forró em frente às 
casas bahia. 
— vomitar no inovidável. 
— transcrever o que o lula está pensando agora no cárcere enquanto 
prepara a revolução. 
 
 
passei o fim de semana paralizzzzado 
 

assei o fim de semana paralizzzzado. Vontade de nada. O império 
botou nosso gigante de castigo. O cara fora da curva. O que nasce 

pra ser assim: um defeito de fabricação na ordem do mundo. Uma 
aberração, uma anomalia. 
 
Demorou. Mas o sistema financeiro internacional conseguiu enjaular 
o maestro. Assim foi com Mandela, Malcolm X e tantos outros 
desviantes. Mas para cada Lula q prendem, cada Marielle que 
matam, aparecem outros, muitos mais. 
  

— e 

P 
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E nós? E cada um de nós, o q fazer? Sair da letargia, colocando um pé 
depois do outro. Ir à praia, caminhar. Pega um sol. As lutas se travam 
no corpo. A sociedade de controle, o sistema neoliberal, quer vc 
dentro do tempo do mercado, do tempo da produção, do trabalho. 
Um corpo subserviente, débil e dócil. Acomodado, acovardado. Um 
corpo arregado, com o rabo entre as pernas. 
 
Quebra esse relógio assassino, vitaliza seu corpo. Se mexe. Vai pra 
rua. Se junta às pessoas. Bota a boca no mundo. Revolte-se. Isso é 
merecer Lula. Isso é viver. 
 
 
os novos jesuítas 
 

 equipe de filmagem chega à aldeia indígena 
eles tem pouco tempo 

o superstar protagonista 
tem compromissos inadiáveis 
 
eles levam a palavra-tempo do mercado 
supremo deus da era eletrônica 
 
os índios olham para aquilo 
como são olhados quando chegam à cidade 
 
a equipe de filmagem quer suas almas 
(suas terras o agronegócio está levando) 
para vender como conteúdo/entretenimento 
para a atrofia do cérebro. 
são jesuítas desse tempo mercado 
 
entendam, caráleo, 
que outros mundos são possíveis 
deixem o mato crescer em paz. 
 
fuck you! 
  

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

 
do corpo 
 

á quem diga que do corpo e sua concretude e solidez 
mas o que há liquidez 

 
mais de mil esferas 
mais de mil partículas 
mais de mil núcleos 
fluindo num rio andante 
na disputa 
na defensa 
pelas mesmas artérias 
pelos mesmos veios 
numa permanente luta 
de vida e morte 
 
há uma força 
que lhes une e desune 
que lhes funde e aparta 
 
o rio esse corpo 
que mergulha em si 
denso 
pesado demais para chover 
e precipitar-se no ar 
 
o corpo esse rio de sal 
e sangue 
lento de correr 
que mal sossega 

h 
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que mal respira 
ilhado de vento e vazio 
 
há quem diga que o corpo 
tem a agudeza de escutar 
de cheirar 
de tocar 
de mirar 
 
mas o que há é plena miragem 
consciência centrífuga 
ilusão de ser 
que reflui no verbo 
 
o corpo é esse rio 
cuja nascente 
e foz 
disputam a força 
o espaço 
o tempo 
e as profundidades 
no centro de um coração 
  

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 115 | 



Jorge Vicente | Nasceu em 1974, em Lisboa, e desde 
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em 
Ciências Documentais, tem poemas publicados em 
diversas antologias literárias e revistas, participando, 
igualmente, nas listas de discussão Encontro de 
Escritas, Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte 
da direcção editorial da revista online Incomunidade. 
Tem quatro livros publicados, sendo o último noite 
que abre (voltad’mar: 2016). 

 
s/títulos 
 
1. 

ão é esse mundo que eu abro para deixar passar o sol 
essa estrela imaginária que entre os nossos dedos diz: 

para sempre, para trás e para a frente,* 
o tempo tem essa virtude feliz de 
caminhar voltado para a paisagem 
 
não é esse mundo ou talvez seja: 
nada é mais distante ou mais perto 
do que um mundo sendo tudo e sendo 
quase nada 
 
[um rasto iluminando a maré. 
 
 
 
2. 

udo é caminho e chão** 
neste pequeno verso: 

 
tenho medo de atravessar a rua 
ou escrever com altivez 
que já sei provar da memória 
todo o amor e todo o atrevimento 
  

n 

t 
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tenho toda essa certeza 
que faz o olhar pertencer 
ou morrer de uma palavra, 
 
gravidez 
ou pequena-morte-de-vida, 
não importa: 
 
só sei nascer do mar. 
 
| do livro maré, por editar | 
 
*excerto de um poema de Ema Inácio. 
**Excerto de “não quero que vás à monda”, da Ronda dos Quatro Caminhos. 
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Regina Celi Mendes Pereira | Nasceu em João 
Pessoa, em 1963. É professora da Universidade 
Federal da Paraíba, pesquisadora do CNPq, editora da 
Revista Prolíngua e coordenadora da sub-sede da 
Cátedra Unesco em Leitura e Escritura. Suas 
publicações em livros e revistas são todas 
acadêmicas, em Linguística Aplicada, mas já publicou 
alguns poemas no blog Zonadapalavra, na 
Mallarmargens, no suplemento literário Correio das 
Artes, na Germina e na revista digital Literatura e 
Fechadura. 

 
tributo a wittgenstein 
“os limites de minha linguagem são os limites de do meu mundo” 

 
isto o mundo 
com os olhos 

de minhas palavras 
 
o mundo que dispo 
não é o que te veste 
 
equilibro 
o tênue traço da palavra 
sitiando desertos 
revelando oásis 
 
no mesmo mundo que vivemos 
o meu céu madruga 
teu sol poente 
 
nos encontraremos, 
sempre, 
na língua, 
nos abraços das esquinas. 
  

v 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 118 | 



divã 
 

etaforizei todos os medos 
em insetos kafkianos 

mas não os comi, Clarice. 
 
organizei-os numa fila 
uma seleção não natural 
[Darwin que me perdoe] 
só os antipáticos 
 
da barata ao odioso do egito 
colorida filogenia 
todos emparedados 
a pedir clemência. 
 
eliminá-los agora 
é só uma questão 
de qual melhor inseticida 
não mais de consciência. 
 
 

feitiço 
 

uvidaram 
de sua magia 

 
pecaram. 
 
foi quando 
de uma brisa 
tirou um fio de vento 
e costurou uma tormenta 
 
inclemente, que só ela 
não teve reza nem apelo 
que estancasse 
a sangria. 

m 

d 
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s/título 
 

 coiote de Chagall 
come caramelo 

mas fareja 
humanos 
 
se não há saídas 
porhighways 
 
fugir 
por desfiladeiros 
iluminados 
com anéis de vagalumes. 
  

o 
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Leonardo Almeida Filho (Campina Grande, 1960) | 
Professor universitário, escritor, ensaísta, reside em 
Brasília desde 1962. Mestre em literatura brasileira 
pela Universidade de Brasília (2002), publicou, em 
2008, o livro Graciliano Ramos e o mundo interior: o 
desvão imenso do espírito (EdUnB). Alguns trabalhos 
publicados: O livro de Loraine (romance, 1998), 
logomaquia: um manefasto (híbrido, 2008); contos 
em Antologia do Conto Brasiliense (2004) e Todas as 
gerações (2007) e pelo Prêmio SESC de contos 
Machado de Assis (2011); poesias em Poemas para 
Brasília (2004) e pelo Prêmio SESC de poesias Carlos 
Drummond de Andrade (2011). Publicou, com os 
professores Hermenegildo Bastos e Bel Brunacci, o 
livro Catálogo de benefícios: o significado de uma 
homenagem (Hinterlândia, 2010), que aborda o 
cinquentenário do escritor Graciliano Ramos. 
Publicou, pela Editora e-galaxia, Nebulosa fauna & 
outras histórias perversas (contos). Lançou, pela 
Editora Patuá, o livro de poemas Babelical (2018). 

 
as fotos do pênis de michael jackson 

Para Allen Ginsberg 

 
 poeta atento, atado, assiste a tudo: 
estes são tempos de luminosa escuridão e fastio 

são tempos de cio e de vícios, de ócio e de estio 
de olhos encandeados e almas cegas, tempos de vazios 
são tempos velozes, de afeto veloz, de eternidade veloz 
fast food, fast sex, fast love 
são tempos de nãos, de muitos nãos 
não à dor alheia, à lagrima do irmão 
não à fome e ao cansaço do vizinho 
não ao afeto, não à carícia, não às delícias 
não ao meu, ao teu, ao desespero de nós todos 
mil vezes não e não, infinitos nãos… 
não ao sim 
são tempos de valores cruéis, tempos de escura luz 
pois é preciso ver as fotos do pênis de Michael Jackson 

O 
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que importa se 800 mil tutsis são degolados em Ruanda? se vários 
cobradores fonsequeanos andam pipocando inocentes? 
é preciso ver as fotos do pênis de Michael Jackson. 
quem quer saber de Maria mula que morreu de overdose quando 15 
pacotes de cocaína pura estouraram em seu estômago? 
que notícias me dão daqueles imigrantes afogados no mar do Caribe 
tentando a falsa Ítaca norte-americana? 
que importa o choro que cultiva o ódio dos colonos judeus que 
enfrentaram a polícia na desocupação de Gaza? 
quem olha pelo menino palestino cujo pai explodiu-se num mercado 
de Telaviv? 
é preciso ver as fotos do pênis de Michael Jackson 
a quem interessa a agonia de periféricos soropositivos que definham 
sem auxílio e sem remédios? quem fala daqueles que choram no 
apartamento ao lado? 
é preciso ver as fotos do pênis de Michael Jackson 
quem há de acariciar e velar o sono agitado do pequeno órfão em 
São Paulo e Jacarta? 
quem de nós, que não nos sabemos, irá falar pelos desempregados 
do subúrbio da cidade do México e da invasão da Estrutural em 
Brasília? 
quem quer saber da rosa do povo que míngua à luz destes tempos de 
negros sóis? 
é preciso ver as fotos do pênis de Michael Jackson. 
 
o poeta estende ao sol a sua alma esfiapada 
mostrando sua dor interminável concentrada 
e a poesia de fiapos que apresenta, condensada, 
morre lentamente…asfixiada: 
são estes, tempos de muita luz e cegueira iluminada 
de abandono e vastas solidões acompanhadas 
tempos de um tudo que é nada 
tempos de avesso e aversões. 
estes são tempos de sins e de pecados 
sim à mão fechada e punho erguido antecedendo a porrada na cara 
do inocente 
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sim ao escarro na boca que há muito não beija 
sim ao linchamento do estuprador em Ibotirama e ao espancamento 
do sem-teto na Praça da Sé 
sim ao ódio e seu combustível de reservas inesgotáveis. 
Sim ao Não 
 
a mulher branca e a mulher negra querem ver as fotos do pênis de 
Michael Jackson 
o homem branco e o homem negro também querem ver as fotos do 
pênis de Michael Jackson 
o menino e a menina, brancos, o menino e menina, negros, querem 
ver as fotos do pênis de Michael Jackson 
a avó branca e o avô branco, o avô negro e a avó negra, querem ver 
as fotos do pênis de Michael Jackson 
os tios brancos e os tios negros, todos querem ver as fotos do pênis 
de Michael Jackson 
o padre, o pastor, o rabino, o líder sindical, o delegado, o juiz e o 
detetive, brancos e negros, querem ver as fotos do pênis de Michael 
Jackson 
a taquígrafa, o repórter fotográfico e o motorista da van que 
transmite o julgamento ao vivo, todos brancos, querem ver as fotos 
do pênis negro de Michael Jackson 
os transeuntes, brancos e negros, que lêem jornais , querem ver as 
fotos do pênis de Michael Jackson 
os internautas, ciberneticamente brancos e negros, querem, na 
grande rede, ver as fotos digitalizadas do pênis de Michael Jackson 
os políticos, republicanos e democratas, brancos e negros, querem 
ver as fotos do pênis de Michael Jackson 
na Alemanha e na Inglaterra brancas, todos querem ver as fotos do 
pênis negro de Michael Jackson 
os virgens, os pedófilos, os abusados e os portadores de vitiligo, 
brancos, negros, querem ver as fotos do pênis de Michael Jackson 
os santos, que não têm cor, querem ver a foto colorida do pênis de 
Michael Jackson 
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carros explodindo, gente explodindo, estômagos implodindo, corpos 
sofrendo ao frio e fome e sede e dores e, o pior, nenhum deles viu a 
foto do pênis do Michael Jackson. 
escritores escrevendo, leitores lendo, prostitutas trepando, ladrões 
trabalhando, lesmas lesmando e nenhum deles viu a foto do pênis do 
Michael Jackson 
Woytila morreu sem ver; os 111 policiais iraquianos mortos pelas 
milícias fundamentalistas em Bagdá não viram; a junkie belga 
encontrada morta num beco em Bruxelas também não viu a foto do 
pênis de Michael Jackson. 
a dona de casa ocupada em lavar, passar, bordar e foder com o 
marido, não teve tempo de ver; o operário que mergulhou vinte 
metros abaixo da terra para soldar os fios de cobre não teve jeito de 
ver; o trabalhador escravo na fazenda de um deputado no Pará não 
pensou em ver; a freira carmelita com febre, no claustro, não 
conseguiu ver a foto do pênis de Michael Jackson… 
e o mundo continua rodando, rodando, rodando em torno das 
minhas retinas fatigadas e que ainda não viram a foto do pênis de 
Michael Jackson. 
 
o poeta atado, atento e atônito, assiste a tudo: 
estes são tempos estranhos, de luz e escuridão. 
não há dor capaz de mover a mão do homem em direção a outro 
homem 
não há mais outro e todo sentimento do mundo parece estar 
apenas no desejo de ver as fotos do pênis de Michael Jackson. 
 
| poema do livro Babelical (Editora Patuá, 2018). | 
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Leandro Rodrigues | Nasceu em Osasco, São Paulo. É 
Poeta e Professor de Literatura. Lançou em 2016 o 
seu primeiro livro, Aprendizagem Cinza (Editora 
Patuá). Em 2017 participou do jornal de literatura O 
Casulo e do livro Hiperconexões 3 (Editora Patuá). 
Mantém seus escritos no blog [nauseaconcreta]. 
Publicou poemas em vários sites e revistas de 
literatura do Brasil, Portugal, Espanha e Estados 
Unidos. 

 
meninas de maio 
 

a praça central, 
À véspera do dia santo, 

As meninas de maio se despem 
de seus longos cabelos ao vento 
 
Filhos desaparecidos são emaranhados laços de pontas disformes, 
Rascunhos de cartas atiradas ao mar 
sombras siamesas em quarentenas vivas 
— velhas avós mudas que resguardam gritos em gavetas 
 
Dos bordados finos, 
Cordões umbilicais guardados que tracejam o choro dos arcanjos 
O grito da besta-fera que tudo desfia, tudo 
jogos da lua, chão quadriculado de precipícios 
penhascos de sangue movediços qual setas de contramão 
fardas estendidas no varal ao sol para secar as lágrimas. 
 
 
memória 
 

antas vozes mortas ainda escorrem 
Nessa umidade fria da parede 

 
Uns passos intactos / calados no chão 
Destroçados qual vermes inaudíveis 
 

N 

T 
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Poças dormentes que rangem 
engrenagens tísicas de porcelana 
 
bromélias que murcham 
com sangue nas cavidades 
& 
brotam nesses rios fétidos 
Usinas de fetos e espasmos 
 
Gritos / lamentos das galerias 
cavando domados silêncios 
 
das horas turvas de um relógio de sol 
calcinado pela escuridão. 
 
 

greve 
 

epois da greve 
Viraremos árvores 

 
Simétricas árvores 
 
a 
b 
s 
o 
l 
u 
t 
a 
s 
 
nosso grito será o sol estampado nas folhas 
nossas veias amplas raízes entrelaçadas 
nos mortos 
nossa mais rara espécie de orquídea 
brotará do medo, a seiva da liberdade. 

D 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 126 | 



vitória-régia 
 

 lua refletida no lago 
Uma índia vem e com um dedo 

a conquista 
 
Muito antes dos americanos. 
 
 
moldura 
 

ntre tantos silêncios empilhados 
guardo o grito feito de pedra 

encadernado em vistosas linhas 
 
molduras disformes dos dias mais 
torpes 
em que ninguém se reconhece, 
 
sombras frias nas galerias 
fétidas de esgoto 
 
moscas pousadas na tarde 
mesas bem postas 
cama bem arrumada 
 
ratos roem as noites 
nos desvãos dos trilhos 
 
nos beijos dos casais 
 
no sorriso medido de boas intenções 
 
| do livro Faz sol mas eu grito (Editora Patuá, 2018). | 

  

A 

e 
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Geovanne Otavio Ursulino | Vive em Maceió. 
Historiador. Editor da revista Alagunas. Publica no 
blog Amorfo Poema. Publicou o livro de poemas 
como num inferno pra marinheiros (Maceió: 
Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2017) e, agora, os 
gigantes atravessam o eufrates (São Paulo: Editora 
Patuá, 2018). Contato: ursulino@alagunas.com. 

 
maafa 
 

á muito tempo disse 
pro senhor arkaikea 

q algo profundo mudou em nós 
somos o q somos 
 
dizia o senhor arkaikea 
mas eu sentia na pele 
nos olhos nariz boca orelhas 
sentia em cada fio de cabelo 
 
q algo profundo mudou em nós 
quando entramos naquele barco 
nem quando torramos 
no sol conseguimos 
 
mostrar pro senhor arkaikea 
q algo profundo mudou em nós 
eu sentia em cada osso 
nosso nome foi esquecido 
 
nossa língua se perdeu 
quando entramos naquele barco 
sentia em cada fio de cabelo 
mas o senhor arkaikea 
  

h 
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não dizia nada além de 
somos o q somos 
por isso chegando aqui 
falamos nossa língua 
 
como não tivesse se perdido 
adoramos nossos deuses 
como não tivessem nos deixado 
dizíamos uns pros outros 
 
somos o q somos 
como dizia o senhor arkaikea 
mas nada trazia harmonia 
pra nenhum de nós 
 
q vivemos como bestas 
q dormimos como bestas 
q comemos como bestas 
nem morrendo como bestas 
 
conseguimos mostrar 
pro senhor arkaikea 
q algo profundo mudou em nós 
quando entramos naquele barco 
 
sinto na pele nos olhos 
nariz boca orelhas 
sinto em cada osso 
em cada fio de cabelo 
 
mas continuamos vivendo 
comendo dormindo falando 
como se não tivéssemos 
entrado naquele barco 
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como se não tivéssemos 
esquecido nosso nome 
como se não tivéssemos 
perdido nossa língua 
 
há muito tempo disse 
pro senhor arkaikea 
mas aprendemos a repetir 
somos o q somos 
 
 
o nome de todas as coisas 
 

uando o céu foi separado da terra 
quando a terra foi separada do céu 

quando o nome de todas as coisas 
foi determinado 
 
parecia q tudo era harmonia 
pairando sobre as águas 
doces salgadas frias quentes 
parecia q não existiam mistérios 
 
quando o céu foi separado da terra 
construímos nossas casas 
construímos nossas cidades 
todas as coisas cada vez maiores 
 
plantamos nossos grãos 
criamos nosso gado 
fundimos nossos metais 
parecia q tudo era harmonia 
 
protegidos por nossos deuses 
rios senhores protegidos 
por todo lado protegidos 
de todas as coisas 

q 
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engordamos mais q o gado 
plantamos mais do q comemos 
dormimos mais do q precisamos 
bebemos mais do q podemos 
 
esquecemos q 
quando o céu foi separado da terra 
quando o nome de todas as coisas 
foi determinado 
 
tantos nomes se perderam 
sentamos nas praças 
ouvimos poemas no anoitecer 
olhando as águas do grande rio 
 
parecia q tudo era harmonia 
olhando pralém do horizonte 
pra onde nunca fomos 
de onde ninguém nunca voltou 
 
esquecemos q 
quando a terra foi separada do céu 
quando o nome de todas as coisas 
foi determinado 
 
recebemos o nome de servo 
pra servir os senhores 
q nos deram nosso nome 
mas engordamos mais q o gado 
 
plantamos nossos grãos 
construímos nossas cidades 
fundimos nossos metais 
bebemos mais do q podemos 
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sentados nas praças 
olhando pralém do horizonte 
olhando as águas do grande rio 
avistamos as imensas bestas 
 
vindas de onde ninguém nunca voltou 
parecia q não existiam mistérios 
mas nossos senhores 
q nos deram nosso nome 
 
nos fizeram lembrar q 
quando o nome de todas as coisas 
foi determinado 
recebemos o nome de servo 
 
 
o garum de pompeia 
 

 processo demorado 
q diz de nós aquilo q somos 

mesmo quando o chão treme 
mesmo quando o chão afunda 
 
encontrar atum fresco 
é a primeira parte 
tudo se aproveita 
vísceras couro espinhas 
 
em grandes vasos virgens 
de cerâmica q só nós fazemos 
juntamos ao atum fresco 
água do mar azeite ou vinho 
 
tampamos os vasos levamos 
pras encostas do vesúvio 
q a cada dia tremem mais 
q a cada dia são mais quentes 

é 
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por meses os vasos 
fermentam sob o sol 
q só brilha nessas terras 
q só nasce em nosso céu 
 
é processo demorado 
q diz de nós aquilo q somos 
depois de meses fermentando 
esprememos tudo 
 
quebramos os vasos 
q serviram seu destino 
em pequenos vasos virgens 
de cerâmica q só nós fazemos 
 
juntamos o primeiro líquido 
devidamente salgado 
mesmo quando o chão treme 
mesmo quando o chão afunda 
 
juntamos o primeiro líquido 
devidamente apimentado 
é processo demorado 
o melhor molho do império 
 
dizem os q provam 
com pão e alho 
o melhor molho do império 
dizem os q provam 
 
com carne de borrego 
com muita salsa e vinho 
mesmo quando o chão treme 
mesmo quando o chão afunda 
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porq só com o atum dessa bahia 
pode preparar nosso molho 
porq só nossa cerâmica 
pode abrigar nosso molho 
 
devidamente salgado 
devidamente apimentado 
é processo demorado 
q diz de nós aquilo q somos 
 
porq só o calor e o tremor 
cada vez maiores das encostas 
do vesúvio podem preparar 
o melhor molho do império 
 
| poemas do livro os gigantes atravessam o eufrates (Editora Patuá, 2018). | 
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Leonardo Chioda (Jaboticabal, 1986) | Escritor italo-
brasileiro. Graduado em Letras pela Universidade 
Estadual Paulista, também estudou literatura, história 
do teatro e língua italiana na Università degli Studi di 
Perugia e na Università Ca’Foscari de Veneza. 
Atualmente é aluno de mestrado em poéticas de 
expressão portuguesa na Universidade de São Paulo. 
Escreveu Tempestardes (Editora Patuá, 2013) e 
POTNIΛ (Selo Demônio Negro + Hedra, 2017), 
apresentado na 15ª edição da Flip — Festa Literária 
Internacional de Paraty. 

 
secessão 
 

oje acordei tão forte 
e bem feito para o mundo 

em dia com a ausência 
e presente 
à luz do acaso 
tão futuro e passado à limpo em folha de ouro 
repleto de água e sombra fresca 
 
que hoje acordei bem colocado 
como um quadro de Klimt 
na rua mais clara de Damasco 
 
 
queda 
 

ão pare o mundo que eu não quero descer 
mas se for pra descer 

que seja ao mais claro fosso 
em que os ratos dançam e dominam o mundo 
por baixo e por entre 
 
e bem amputado o rabo da esperança 
o mundo não para 
ainda que eu desça à obra 

h 

n 
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mansa e rasgada que é o meu canto 
sobreposto ao nervo 
sobretudo ao tutano do braço apoiado à mesa 
 
e se é para descer 
que seja ao recesso mais puro 
rente ao inferno 
que de tão mal dito o tempo 
eu esteja bem disposto 
a cair ao centro 
de um abismo do tamanho do meu país 
 
lá embaixo 
morto e nu 
com os ossos escritos 
envolto em sangue 
sobre a bandeira verde 
dou adeus com a boa mão esquerda 
 
não pare nem o mundo 
nem o fundo 
que agora o poema sobe 
e como ninguém é insubstituível 
no meu lugar 
alguma coisa acende 
e se vinga 
 
eu sei que hoje uma nova figura se alumia 
 
 
zen 
para Thich Nhat Hanh 

 
osso morrer hoje 
como morrem uma abelha depois de picar a criança 

como vibra por dentro a xícara 
tão esquecida sobre a pilha de livros de poemas 
no silêncio da manhã 

p 
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morrer sem pressa 
enquanto morrem a louça, o papel, as abelhas 
e a criança, tão alérgica 
na cor da parede 
 
morrer de morte corrida 
sabendo que bebo [como um bom budista] 
a grande alta nuvem de bilhões e bilhões 
que hoje é a minha cerveja 
 
posso morrer como se uma fagulha no vento 
ou quando se morre uma estrela 
— o mesmo brilho de qualquer fogo & o mesmo breu 
que acende a ursa maior 
 
morrer é verbo irregular 
transitável como a favela, as canas ou o jardim imperial 
dito hoje reto 
em bom tom: 
morrer pela alta costura do acaso 
soltas as linhas e desfeito o pacto 
no gerúndio 
pela agulha de repente 
 
da vida nunca se leva nada 
mas a vida que se leva 
é sempre o dia certo para morrer 
por isso o mundo não espera [aprendi com os monges]: 
até segunda ordem, o mundo fica 
ele todo se equivalendo para que não acabe 
— e tudo nele tão bem pensado 
para que caiba a morte num ferrão 
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supremo poder de poder morrer hoje 
— único objeto da minha atenção 
sobre a maneira certa de se espalhar no universo 
de morrer talvez à maneira cega 
[derradeiramente] e tão à vontade 
 
ainda assim posso, flexionado, mover o corpo 
como quem dá meia volta 
contra uma parede 
encaminhado para o fim 
e estudar a parede 
como se estudasse a origem de tudo 
— entrar inteiro nela 
como quem torna a ser feto 
[de fato] 
e tão perto dos bilhões e bilhões: 
ser a parte toda de uma parede 
até que morrer 
seja ser por toda a parte 
 
para morrer escolho o verbo estar com eles 
[os bons motivos], um de cada vez 
sem pressa 
com toda a tensão de quem vem a este mundo 
para vibrar no momento mais propício 
desde sempre 
 
se posso morrer hoje, 
então como vivo este último dia da minha vida? 
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Bruna Mitrano | Nasceu (1985) e vive na periferia do 
Rio de Janeiro. É escritora, desenhista e articuladora 
cultural. Publicou o livro Não (Editora Patuá, 2016). 

 
poema s/título 
 
*com Nick Drake 
 

oda noite deus puxa meu cabelo 
única parte não imersa 

até arrancar a pele do rosto 
 
não tenho mais espelhos 
 
please give me a second face 
a voz engasgada de nick 
 
toda noite ouço a louca fugiu 
e agarrou desconhecidos dizendo 
olha minha garganta está fechada 
e meus dentes foram colados 
 
eu que não tenho mais dentes 
como a minha avó 
chupando ossos de galinha 
 
please play me your second game 
 
toda noite a menina grita o pai 
lambeu o lóbulo da minha orelha 
 
e a mãe lembra que é preciso 
esquecer que a louca que o pai que 
a mãe nunca lembrou 
de acordar a menina pra escola 
 
please tell me your second name 
 

t 
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toda noite vem o homem 
vestido de branco e 
conto a ele do pintor 
que disse não gosto de aquarela 
é impossível domar a água 
 
que foi o pintor com quem vivi 
que foi o pintor que me bateu 
num hotelzinho na angélica 
 
please give me a second grace 
 
toda noite vem o homem 
vestido de branco e 
digo a ele 
é impossível domar a água 
 
I just sit on the ground in your way 
 
o homem vestido de branco 
anota a minha doença num papel. 
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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). 

 
outra cidade invisível 
 

uando se chega pelas estradas afluentes, demora-se a perceber 
quando ela começa, pois sua relação com a ruína é circular: a 

cidade está sempre sendo desativada e reinaugurada. mas os 
processos se espalham simultaneamente em seu tecido social, como 
cânceres rivais ou crianças em uma gincana paranoica. seu nome 
parece ter sido de uma fortificação, mas talvez o nome também fora 
desabitado, tangido para um outro bairro distante e em seu lugar um 
outro nome mais moderno e lucrativo (que rende muitos empregos 
temporários) foi apresentado em uma grande festa de inauguração. 
quem sabe a cidade agora se chame Aquário ou Viaduto ou 
Mormaço. as construções, por sua vez, não demoram a sentir o 
fantasma obsoleto à espreita, e nem as ruínas envelhecem em paz, 
pois alguém quer sempre lhes comprar um novo rosto. há quem 
argumente que uma crise bipolar entre praia e sertão explique esta 
guerra intestina, ou que tanta luz, o ano inteiro, acabe por desbotar 
cores do pensamento (e que alguns povos do mar e povos do 
mangue sejam, também eles, cores se apagando). não há por lá dia 
sem festa, muitos visitantes, corpos vendidos, corpos desovados. na 
vertigem entre os movimentos de demolir e edificar, seus habitantes 
parecem tomados de um jet lag permanente, de terem nascidos na 
década errada (para o futuro ou passado). alguns, mais desajustados, 
repetem, em ares de conspiração, um mantra silencioso: o melhor da 
cidade é o céu, e também acreditam que, vista de algum lugar 
afastado, ela é na verdade um grande deserto. mas tudo é 
especulação, ó grande Gengis Khan, já que se eu, Marco Polo, estiver 
contaminado pela alma volante do lugar, minha lembrança da cidade 
pode estar em obras ou abandonada, sem nunca se saber ao certo – 
a certeza, porém, é que as pessoas ali desembocam qualquer 
conversa em risos. eles devem ter muito medo, já que riem tanto. 
  

q 
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pertenças 
 

 sal da terra. a terra do nunca. o bico do corvo. o fio da navalha. 
a navalha de Occam. o ouro do tolo. o sexo dos anjos. o anjo da 

História. o amigo da onça. o mistério da fé. a palavra da salvação. o 
discurso do ódio. a paz de Westfália. o som do silêncio. o barqueiro 
do Aqueronte. a alma do negócio. a escola das facas. o silêncio dos 
inocentes. o livro do ponto. o sinal dos tempos. o x da questão. a 
efígie da moeda. o nome da rosa. a era dos extremos. as meninas dos 
olhos. o olho da rua. a rua da amargura. o dobre dos sinos. a roda da 
fortuna. a arte da guerra. a guerra dos mundos. a vitória de Pirro. o 
circo dos horrores. a cinza das horas. o país do futuro. o cu do 
mundo. o pau da obra. a garota do Fantástico. o sul do paraíso. o 
sono dos justos. o Cristo da parede. a ressurreição dos mortos. o 
conto do vigário. o capitão-do-mato. o senhor das moscas. o hino de 
Duran. o rato da Disney. a febre do rato. o fantasma da máquina. a 
escolha de Sofia. a zona do crepúsculo. o rés do chão. a teoria do 
caos. a alegoria da caverna. as brechas da lei. a lei do cão. a cova dos 
leões. o cordeiro de Deus. a oficina do diabo. the number of the 
beast. o efeito da borboleta. o canto do cisne. a mosca da sopa. o 
touro de Wall Street. os escravos de Jó. o fim da picada. o boca do 
Inferno. a música das esferas. a fome do abismo. o lance dos dados. a 
fuga do tema. o leite da pedra. o contra-ataque do império. o império 
dos sentidos. a moral das bombas. o fio da meada. o boi das 
piranhas. a extensão do dano. o ingênuo da raça. a bacia das almas. 
as botas de Judas. a mão do mercado. a bucha do canhão. os ossos 
do ofício. os cantos de Maldoror. a espada de Dâmocles. a casa de 
Usher. o Vale do Silício. a duração do deserto. o avesso do avesso. a 
nudez do rei. o outono do patriarca. os homens de Atenas. a tradição 
da família. os filhos da puta. as chuteiras da pátria. 
  

o 
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da ciência jurídica 
 

desentranhado do clássico  
“O Homem Delinquente”  

de Cesare Lombroso 

 
s dementes morais são infelizes com a demência no sangue, 
contraída no ato da concepção; nutrida no seio materno. 

nasceram para cultivar o mal e para cometê-lo. da união dessas 
almas perversas brota um fermento maligno que faz ressaltar as 
tendências selvagens (…) os miolos são predispostos por má nutrição 
desde o nascimento, e depois neles se radica e cresce uma daquelas 
mil tendências mórbidas que se manifestam em quase todos nós 
numa má hora do dia (…) impedir a conjunção fecunda dos 
alcoólatras e dos criminosos seria pois a única prevenção do 
delinquente nato, que, quando é tal, nunca se mostra suscetível de 
cura. (…) se se pudesse extrair uma média da potência intelectual dos 
delinquentes com a segurança com que se obtém da medida do 
crânio, encontrar-se-ia uma média inferior ao normal. (…) os 
caracteres do homem criminoso: mandíbulas volumosas, assimetria 
facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens, fisionomia viril 
nas mulheres, ângulo facial baixo. (…). não falta a preguiça para o 
trabalho nos dementes morais, em contraste com a atividade 
exagerada nas orgias e no mal. a mendicidade e a vadiagem são a 
vocação deles. (…) a aversão ao trabalho é uma caraterística também 
das prostitutas; nove entre dez nada fazem durante o dia(…). não se 
pode identificar a atenção delas; não se pode conseguir que façam 
um raciocínio longo (…) . as prostitutas têm um amor que as 
distingue das mulheres normais. são apaixonadas pela dança. pelas 
flores e pelo jogo. são dadas ao tribalismo. (…) . não há, penso, 
selvagem que não seja mais ou menos tatuado (…) o lugar da 
tatuagem, e sobretudo o número, provam a vaidade instintiva que é 
característica no criminoso. (…). todos os amores anômalos e 
monstruosos, como quase todas as tendências criminosas, têm 
princípio na primeira idade. (…) a crueldade é, de fato, um dos 
caracteres mais comuns do menino (…). foi um menino que inventou 
a gaiola de junco, a ratoeira, a rede para borboletas, e mil outros 
engenhos de destruição (…). acredita-se há muito tempo que os 

o 
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delinquentes sejam todos irreligiosos, pois que a religião parece ser o 
freio mais potente dos delitos. (…) N. R., de imaginação quente, 
amava a beleza, mas desdenhava Deus. aos 9 anos, as excessivas 
masturbações provocaram inchaço na vulva. experimentou as 
chicotadas, mas estas a tornaram estúpida, falsa e feia, sem proveito. 
(…) Vasco, com 19 anos, matou uma família inteira: “creio que agora 
verão meus colegas da escola se eram justos quando diziam que eu 
jamais seria alguma coisa na vida” (…) por uma aguardente, um negro 
selvagem vende não só os compatriotas, mas até a mulher e os filhos. 
(…) os ciganos, embora industriosos, são sempre pobres, porque não 
gostam de trabalhar (…). parece constante a reincidência nas 
mulheres. na América as moças dadas à delinquência são muito mais 
incorrigíveis do que os rapazes (…) . veremos nas mulheres, porém, 
inclinação para males domésticos (…) um ladrão milanês me disse: “e, 
além do mais, não roubam os advogados, os negociantes? porque só 
a mim acusam e não a eles?” (…) as primeiras formas de penas 
legalizadas foram duelos ou batalhas contra um culpado presumido 
como se nota nos animais: rixas de um ou de poucos, transformadas 
depois em rituais jurídicos.(…) foi só do dano geral causado pela 
prepotência de poucos que deve ter nascido a primeira ideia da 
justiça e da lei . (…) pode-se concluir que a moralidade e a pena 
nasceram, em grande parte, do crime (…).quem poderá saber 
quantas sentenças terão sido provocadas pela gula, pelo apetite por 
um bife humano? 
 
| os poemas aqui reunidos são inéditos e integram o livro Corvos contra a noite, no 
prelo. | 
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Rita Maria Kalinovski | É curitibana e autora de 
Aonde vai o que eu sinto (Editora Dimensão), A 
chacoalhada no céu (Editora Dimensão), Por um Triz 
— Poemas minimalistas (edição independente), entre 
outros. 

 
mulher 
 

ão era casa 
mas tapera. 

o uivo do vento 
vinha do inferno 
e passava pelos buracos. 
o sol inclemente 
de cima se jogava inteiro 
na única peça. 
ela em trapos vestida 
não enfeitava em nada 
o espaço conseguido. 
com o quinto fruto 
da violência na barriga 
sequer pensava 
em como-mudar-essa-vida. 
acostumada a nada receber 
sabia que desejar 
não muda nada. 
mas fazia da vida 
nem uma luta 
não ansiava 
apenas olhava 
e esperava. 
  

n 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 145 | 



Casé Lontra Marques | Nasceu em 1985, em Volta 
Redonda (RJ). Mora em Vitória (ES). Publicou O som 
das coisas se descolando, Enquanto perder for habitar 
com exatidão e Mares inacabados, entre outros. 
Reúne o que escreve no blog: [link] 

 
uma intensidade que caminhe 
 

ma intensidade que caminhe 
perto da leveza, 

na rota (se possível) 
do pescoço: 
intensidade tornada 
aldeia 
— língua começando, 
os primeiros 
ossos respiram em águas 
muito 
mais estreitas. 
 
 
imergir em seu fôlego 
 

mergir em seu fôlego; 
as mãos, 

as línguas todas estendidas — 
ato que começa 
e recomeça no miolo 
das moléculas, 
na palma (ou placenta) 
de 
cada partícula: 
em doses 
densas. 
  

U 

I 
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um gozo tem muitos gumes 
 

m gozo tem muitos gumes, 
além de incontáveis 

gatilhos; um gozo: exercício 
(demorado 
e exímio) de demolição — 
seus ácidos 
digerem a altura 
do desamparo. 
  

U 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 147 | 



Sofia Vietchie | Nasceu numa aldeia onde passeava 
de bicicleta por aleias de areia, mas sempre foi 
atraída pela cidade grande. Escreve poesia 
descabeçada quando não tem outro jeito, quando 
não dá para disfarçar o lirismo ou precisa sublimar 
desejos tão inconfessáveis quanto impossíveis. Os 
poemas vieram em sonho, mas foram lapidados para 
a revista gueto. 

 
tesão substantivo feminino 
 

m puta medo, 
esta puta tesão: 

 
Errada 
 
Agora tenho uma pasta 
no meu computador 
(velho) 
com teu nome 
(feio). 
 
Agora tenho tesão 
no teu texto. 
 
— Que fase. 
 
Incerta 
 
Agora tenho tesão nos pelos do teu braço, 
na tua mão quando pegas a caneta do bolso 
e nos teus dedos quando seguras os óculos 
(as unhas impecáveis). 
 
Imagino-a pegando a minha bunda, 
depois dos cabelos. 
  

U 
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Imagino-os tocando a minha vulva, 
depois dos mamilos. 
 
Imagino os pelos dos teus braços nas minhas costas, 
depois sobre meus seios. 
 
Exatamente assim: me penetrando 
e me dando bronca no ouvido. 
 
Correta 
 
A tesão agora é na tua boca e nos teus olhos, 
nos lábios carnudo-finos da boca pequena, 
nos olhos vivos sob as sobrancelhas pretas. 
 
Não é por que sejas bonito: 
 
é porque me imagino te vendo de cima, 
tua língua, tua boca, que já não vejo, 
mas cujo desenho sei 
de cor; 
 
é porque me imagino te vendo de cima, 
os fios raros da tua cabeça que já não evito 
tocar e pego e seguro 
com as duas mãos. 
 
É porque te imagino me vendo de baixo, 
teus olhos, como quando pensas, 
para conferir já fora de ti 
o intangível. 
 
É porque tento fugir da boca que avança, 
com ainda mais voracidade a cada fuga, 
mãos nas nádegas, prevendo 
minha falta 
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de saída, 
 
é porque espremida entre a cabeceira e a imagem 
agarro-me ao travesseiro que primeiro encontro 
e deixo fluir o mel que soubeste 
extrair, 
 
entre minhas pernas, 
 
ausente. 
 
Concreta 
 
Eu estava perdida 
nos pelos bem pretos do teu braço direito, 
tua pele bem branquinha mais macia que a minha, 
em contraste com a madeira da mesa. 
 
— Deusa, que bonito… 
 
Eu pensava, 
quando vi: 
aquelas três pintinhas, 
sob o pelo preto, 
sobre a pele branca. 
 
Arrepiei, 
quis beijar as três pintinhas, 
tua mão, 
tua boca, 
teus olhos. 
 
Se assentisses, eu continuaria: 
no teu colo, de frente: 
tua orelha, 
teu pescoço, 
teu peito. 
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(Como são teus pelos ali?) 
 
Aos teus pés, eu louvaria o que em mim é falta: 
teu pau duro 
eu beijaria, 
com carinho, 
com dedinhos, 
até o fim. 
 
Não é porque sejas bonito, 
não és; 
és gostoso, como o diabo 
gosta. 
 
| extraído do livro Ela está no bolso e escrito sob o efeito do doce e dele. | 
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Ludmila Rodrigues | Formada em Letras pela 
Universidade Federal da Bahia e mora em Salvador. 
Publicou os livros O rosto na xícara e Minha cabeça já 
não comporta tantos antigamentes e mantém o blog 
https://medium.com/@ludmilardgs. 

 
domingo 
 

ambém estou com saudade dela, frida  
eu digo triste  

com uma resignação própria de quem sabe  
que cachorros não entendem língua de gente  
é fim de tarde, eu fumo na janela  
trago seu bilhete nas mãos 
que diz fique calma, tudo é passageiro e ainda podemos 
morar numa casa com piso de madeira etc. 
já reli vinte vezes 
e ainda não consegui compreender nada 
exceto a parte de que tudo é passageiro 
penso numa casa com o piso de madeira 
vejo a cidade de cima  
tá tudo dourado  
e ninguém percebe que eu grito 
 
 

maldição 
 

u passei a minha vida inteira 
rindo sem vontade 

de tudo que homens falavam 
aceitando impertinências 
e tentando, a qualquer custo 
ser palatável a suas goelas frágeis 
minha vida inteira pedindo desculpas 
pelo que quer que fosse 
e sentindo o estômago embrulhar 
por nunca ser boa o suficiente 
eu passei minha vida inteira tentando 

t 
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caber no que haviam planejado  
rompendo contratos, jogando roupas pela janela 
tendo crises intempestivas dentro do carro 
em movimento 
dormindo ao lado de monstros tenebrosos 
ou contando as folhas secas do chão 
por sempre estar de cabeça baixa 
e eu não me lembro de ter atinado  
em nenhum momento 
para o fato de que as coisas absolutamente 
não precisavam ser daquele jeito 
hoje, de um lugar calmo e quieto 
eu passo noites inteiras tentando 
suportar acordada 
a tortura de rever minha vida nessa espécie 
de filme maldito 
que teima em me exibir 
agonizante 
durante anos a fio  
sufocada do lado de dentro  
da minha própria pele 
 
 

sputnik 2 
 

 que será que a gente pensa 
quando planeja um ano inteiro num bloco de papel 

faz xis no calendário 
quando tem insônia e afaga o cachorro 
quando toma café pra ficar acordada depois da madrugada? 
o que a gente pensa 
quando comemora nossos aniversários 
compra livros, faz listas 
estipula metas? 
e quando para de comer carne, o que a gente pensa? 
o que será que a gente pensa, por deus 
quando lamenta o suicídio alheio 
e jamais admite que um atropelo em plena quarta-feira 

o 
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também pode ser chamado de salvação? 
quem nós pensamos que somos 
quando dizemos que buscamos vida em outros cantos do universo 
mas na verdade o que buscamos são pessoas como nós? 
ou quando mandamos a outros planetas  
cachorros, cadeiras, bonecos e aparelhos com informações  
sobre nós mesmos  
para que daqui a um bilhão de anos alguém saiba quem éramos  
do que gostávamos e que música ouvíamos? 
quando a gente olha pro céu e vê bilhões de pontos brilhantes de luz 
num azul-marinho quase preto 
é aterrador como nem assim a gente percebe  
que nossos caminhos são tão extremamente desimportantes 
tão diminutos quanto essa formiga que, agora, no parapeito de 
mármore 
luta contra uma piscina de água do tamanho de uma moeda 
essa formiga que eu só consigo ver porque estou bem do lado da 
janela 
 
 

namorada 
 

ma vez conheci uma mulher 
que me fazia rir de coisas inimagináveis 

para minha natureza indolente 
como por exemplo 
o cu de um gato 
gargalhávamos na cama enquanto o gato descansava apático 
nos azulejos frios embora fosse verão 
não conseguíamos olhar para o gato 
porque desmanchávamos e nos contorcíamos na cama 
perdíamos o ar e enfim respirávamos fundo 
vencidas 
mas isso foi há muito tempo 
dentro de um quarto com paredes verdes 
que ficava parecendo um grande aquário de peixes 
quando entravam as primeiras fendas de luz 
da manhã 

u 
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o corvo 
 

á faz muito tempo 
que existe um pequeno corvo no meu ventre 

não sei como ele se instalou tão firme 
em um corpo ainda jovem e quente 
um dia simplesmente estava lá 
e desde então se alimenta do meu sangue 
e da minha força 
enquanto convalesço calada 
com os olhos trincados e as pálpebras frias 
sem entender muito bem 
o que ele faz aqui e por que eu 
por que minhas vísceras e não outras 
por que meu sangue e não outro 
quando ele bate as asas dentro de mim 
e perfura minhas entranhas com seu bico fino 
eu me aquieto e deixo que ele se alimente 
(embora doa um pouco  
depois do corvo quase tudo me é indiferente) 
ele me faz acumular papéis não lidos  
cancelar encontros 
e não querer lavar os cabelos 
(não importa se o sol está escaldante) 
repito, ele não é grande 
mas é inexplicavelmente forte 
e parece pesar uma tonelada 
mesmo quando só repousa 
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Paulo Henriques Britto (Rio de Janeiro, 1951) | Poeta, 
professor e tradutor. Estreou como poeta em 1982, 
com Liturgia da matéria, a que se seguiu Mínima 
Lírica (1989), Trovar Claro (1997), com o qual recebeu 
o Prêmio Alphonsus de Guimarães, da Fundação da 
Biblioteca Nacional, e Macau (2003), com o qual 
recebeu o prêmio Portugal Telecom de literatura 
brasileira. Em 2004 lançou o livro de contos Paraísos 
artificiais e em 2007 lançou Tarde, seguido de Formas 
do nada, em 2012. Já traduziu mais de cem livros, 
entre obras de William Faulkner, Elizabeth Bishop, 
Byron, John Updike, Thomas Pynchon e Charles 
Dickens. 

 
três poemas do livro Nenhum mistério (no prelo) 
 

eja e toque, e se contente. 
Nada mais lhe é permitido. 

Pois tudo que você tem 
só é seu no escasso sentido 
 

em que é sua a sombra escassa 
que esse seu corpo segrega, 
que some assim que se apaga 
a exata luz que ela nega. 
 
 

* * * 
 
 

ada objeto está em seu lugar, 
menos um. 

Cada ser tem razão de ser ou estar, 
menos um. 
Todos têm uma causa e uma razão, 
menos um. 
Nenhum deles requer explicação, 
menos um. 
E saberão o quanto são pequenos? 
(Mais é menos.) 

V 

C 
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* * * 
 
 

ra o primeiro de muitos, 
dos muitos que haviam de vir, 

mas isso você não sabia. 
 
Por ser o primeiro, tinha 
que ser o único, o último 
e ótimo, mesmo se péssimo. 
 
(Estava bem longe o décimo.) 
Remédio definitivo 
pra dores apenas sonhadas, 
 
era certo, bom e bonito. 
Era tudo que você sabia 
que sabia. E não era nada. 
 
| do livro Nenhum mistério (Companhia das Letras), com lançamento previsto para 
agosto deste ano. | 

  

E 
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Lizandra Magon de Almeida | Editora, jornalista, 
tradutora e poeta, nessa ordem, atividades que 
exerce desde 2001 na Pólen Editorial, que hoje 
também publica seus próprios títulos, a Pólen Livros. 
É diretora editorial do selo Ferina, em parceria com a 
escritora e cordelista Jarid Arraes. 

 
poema-manifesto 
 

Poema-manifesto do selo Ferina 

 
alvez um dia retornem 
as flores e borboletas 

Um dia em que não seja preciso 
falar de cortes e cicatrizes 
Talvez até fosse o caso 
de falar de flores e borboletas 
Mas ainda precisamos afiar nossos bicos 
abrir nossas asas 
Mergulhar no poço 
da nossa sombra 
Arrebatar do lodo 
versos incômodos 
Palavras 
são garras 
  

T 
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Thiago Ponce de Moraes (Rio de Janeiro, 1986) | 
Poeta, tradutor e professor. Publicou os livros de 
poemas Imp. (Caetés, 2006), De gestos lassos ou 
nenhuns (Lumme Editor, 2010) e Dobres sobre a luz 
(Lumme Editor, 2016, livro finalista do Prêmio Jabuti), 
bem como a plaquete bilíngue Glory Box (Carnaval 
Press, 2016), na tradução do poeta britânico Rob 
Packer, e a plaquete uma fotografia (Leonella, 2017). 
Na área de ensaios, publicou Remos e Versões 
(Multifoco, 2012) e Agora sim… talvez seja eu e mais 
alguém: específica experiência da leitura de Paul 
Celan e Ricardo Reis (NEA, 2014). Possui doutorado 
em Literatura Comparada pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) com estudo sobre a obra de Paul 
Celan. Participou, entre outros, do 31º Festival 
Internacional de Poesia de Tróis-Rivières (Canadá), do 
XX Encontro Internacional de Escritores (México) e do 
55º Struga Poetry Evenings (Macedônia), o mais 
antigo encontro internacional de poetas. 

 
seis poemas do livro Celacanto 
 

S MIGRAÇÕES que realizam teus pássaros 
Peixes nuvens 

Cartas endereçadas a quem a ninguém 
Despedidas a meio caminho 
Despedaçadas 
Sem tino ou destino 
Cada palavra ave pronúncia 
Nada daquilo que leva revela 
 
 

* * * 
 
 

O CHÃO duro 
O outono prematuro se apresenta 

Os dias claros em turvos tornados 
Nem a paisagem alenta 
Os verdes avessos das folhas          ausências 

A 

N 
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Que chegam às margens da cor 
Sem escolha 
Na lenta oferenda das tintas 
Nos vãos que acenam escuros 
De novo arcaicos 
Entre os muros desse labirinto 
De onde nunca saio 
Porém ouço teus passos 
Rastros no tempo 
Canções esquecidas 
Ventoventovento 
 
 

* * * 
 
 

O CAIR DO DIA 
barcos sobre a imprevisibilidade das ondas 

horizonte ligeiramente curvo 
à distância 
teus ombros prestes a partir 
 
 

* * * 
 
 

OMO o arco da tarde encerra 
E sobre a terra avança 

Ao seu encontro 
 
Como sem alarde desce 
E aos olhos cerra o sol 
À altura do horizonte 
 
Como no seu pouso 
Paira sobre qualquer onde 
Quando por quê 
 
 

A 

C 
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* * * 
 
 

STA MEMÓRIA que me olha 
Memória de barcos sob e sobre o azul 

Em movimento leve de animal que se espreguiça ao sol 
E soa feito o vento que por eles passa e faz ranger suas madeiras 
Razoavelmente pintadas 
Barcos sem a consciência parca 
De que são pensados 
 
O vento que depois de tanto tempo sinto 
Bate à fronte junto à imagem aquática 
Daquele sonho vivo rente ao horizonte 
Na calma da paisagem a avançar sutil 
Olhos adentro 
Passado vertido em presença 
Que revolve a terra quase seca da saudade 
 
 

* * * 
 
 

RAR AS TERRAS desregradas 
arar o raro desde as margens 

arar e sem cercar de arame 
arar assim como quem ora 
arar então como quem ama 
assim também como 
quem come 
a carnadura da fome 
e com demora ara 
arar como quem ora 
tem por sob as rodas 
um caminho 
ora tem por sobre o céu 
sem artifícios 
à frente os aros 
arar como quem mora 

E 

A 
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enquanto ara 
arar como quem pássaro 
que de passagem encontra 
o escuro e o claro 
e corta e ultrapassa o gesto 
paisagem por que esta fala 
vara 
arar quem sabe 
aquilo que escapa 
arar senão arar 
a vida vária 
 
| estes poemas estarão em seu quarto livro, Celacanto. | 
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Ana Elisa Ribeiro (1975) | Mineira de Belo Horizonte. 
Autora de Poesinha (BH, Pandora, 1997), Perversa 
(SP, Ciência do Acidente, 2002); Fresta por onde olhar 
(BH, InterDitado, 2008), Anzol de pescar infernos (SP, 
Patuá, 2013), Xadrez (BH, Scriptum, 2015), 
Marmelada (BH, Coleção Leve um Livro, com Bruno 
Brum, 2015), Por um triz (BH, RHJ, 2016). Além desses 
livros de poesia, tem outros de crônica, conto e 
infantojuvenis publicados por diversas editoras 
brasileiras. Participou de antologias, revistas e jornais 
no Brasil, em Portugal, na França, no México, na 
Colômbia e nos Estados Unidos. É doutora em 
Linguística Aplicada pela UFMG, professora e 
pesquisadora de Edição no Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

 
luz 
 

amos agora 
que esta luz está boa 

este dia de nuvens 
melhor que o sol 
estourado 
este dia azul 
mais que amarelo 
 
vamos que é agora 
esta foto 
para a posteridade 
mais que nós mesmos 
podemos saber 
 
se nem estivermos 
mais juntos 
nela, estaremos 
 
nenhuma fotografia 
se mede 
em segundos 

v 
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jaz  
 

eremos sempre 
— de novo — 

avós bisavós tios 
mãe e pai 
enquanto cultivarmos  
nossos álbuns  
de fotografias  
 
 
menos duas 
 

ete irmãos 
e irmãs 

quase abraçados 
tímidos no ato 
da fotografia 
 
meio posados 
meio não 
muito limpos 
em suas roupas  
bem passadas 
 
cinco moças 
dois rapagões 
orgulhosos de suas 
calças suspensas 
 
sete irmãos e irmãs 
na fotografia 
em cima do piano 
 
as duas irmãs — 
mortas em acidentes — 
continuam limpas 

t 

s 
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e desafiadoras 
sobre o negro  
piano fechado 
 
os demais 
irreversivelmente 
envelhecem 
 
 
prenhez 
 

stava grávida 
naquela foto 

 
o filho 
não chegou  
a nascer 
 
a foto 
nos mantém 
à sua espera 
 
| poemas do livro Albúm (Relicário Edições, 2018). | 

  

e 
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Marcelo Montenegro (São Caetano do Sul, SP, 1971)  
| Um dos principais nomes da nova poesia brasileira, 
autor Forte Apache (Companhia das Letras, 2018), 
que além do inédito reúne seus dois primeiros livros 
Orfanato Portátil (2003) e Garagem Lírica (2012). Ano 
passado lançou Tranqueiras Líricas, seu primeiro 
disco, registro do espetáculo homônimo com o qual 
se apresenta desde 2005 — em parceria com o 
guitarrista Fabio Brum — dizendo seus poemas ao 
som de rock’n’roll, blues e jazz. Trabalha há mais de 
10 anos como roteirista e criador de séries para a TV e 
tem letras musicadas pelas bandas Fábrica de 
Animais e Saco de Ratos e pelas cantoras Natalia 
Barros e Vanessa Bumagny. 

 
três pensatos 
 
1. 

ENSO naquela única gota 
gelada do chuveiro quente. 

Nas ilíadas clandestinas 
que a febre percorre 
até virar suor. Penso nas caretas 
que os músicos fazem 
quando estão solando. 
No meu pai me dizendo 
que tudo isso aqui era mato. 
Penso na imagem exata 
de uma aurora indecisa. 
Penso em calços de papelão 
para pianos mancos. 
 
2. 
PENSO em alguém que, na manhã 
do dia de sua morte, desiste 
de usar a camisa que mais gosta, 
preferindo guardá-la para uma festa 
que terá na noite seguinte. 
 

P 
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3. 
PENSO em você, por exemplo, 
largando o controle 
remoto e dizendo — 
do jeito mais lindo 
do mundo — que adora 
quando consegue pegar 
um filme do começo. 
 
 
forte apache 
 

oel Rosa dizia que era universal sem sair de 
seu quarto. Elvis Costello disse que o rock‘n’roll 

não morrerá porque sempre vai ter um garoto 
trancado em seu quarto fazendo algo que ninguém 
nunca viu. Laura Riding, por seu turno, falava 
da pretensão de “escrever sobre um assunto/ 
que tocasse todos os assuntos/ Com a pressão 
compacta do quarto/ Lotando o mundo entre meus 
cotovelos”. Já François Truffaut considerava-se 
pertencente a uma família de cineastas que 
praticava uma espécie de “cinema do quartinho 
dos fundos, que recusa a vida como ela é” — 
como“nas brincadeiras de crianças, quando 
refazíamos o mundo com nossos brinquedos”. 
Como escreveu Ferreira Gullar no Poema sujo, 
“que me ensinavam essas aulas de solidão”? 
Aliás, é Pascal quem avisa: todos os males 
derivam do fato de que não somos capazes 
de permanecer tranquilos em nossos quartos. 
  

N 
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katia 
 

 escritor Hank, na série 
Californication, implora 

ao telefone para que sua 
mulher volte. Diz que, 
sem ela, não sabe diferenciar 
o sublime do ridículo. 
De outra forma, o poeta, 
neste poema, quer dizer 
que em sua mulher 
moram todos os seus 
textos em modo futuro. 
Como Patti Smith em 
Só garotos. Ela escreve 
que seu companheiro, 
Robert Mapplethorpe, 
costumava dizer a ela 
sobre os seus trabalhos: 
“Nada está terminado 
até você olhar”. 
 
 
joseph mitchell 
 

alo de dias frios. De movimentar 
a torneira do chuveiro 

como quem ausculta 
o segredo de um cofre. 
Como diria Herberto Helder, 
do“nosso dardo atirado 
ao bicho que atravessa o mundo”. 
Falo de um músico 
cuja maior virtude 
está nas notas que não toca. 
Dos filmes que não se privam 
dos tempos mortos. 
Sim: falo de entregar o ouro. 

O 

F 
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De alguma espécie 
de alvenaria efêmera. 
Das narrativas que iluminam 
o que deixaram de fora. 
 
 
mulher com chapéu 
 

onsta que no Salão 
de Outono de 1905, 

uma assistente da 
exposição apontou 
indignada para o quadro 
Mulher com chapéu, 
no qual Matisse 
havia retratado sua esposa: 
“Não existe uma 
mulher com nariz 
amarelo!”. Ao que 
o pintor respondeu: 
“Não é uma mulher, 
senhora. É um quadro”. 
 
 
cabaré 
 

Para Paulo de Tharso (in memoriam) e Ester Laccava 

 
 se apenas cantássemos 
como dois cansaços 

num “deserto sem bússola”? 
E se inscrevêssemos nosso sopro 
na vidraça suja do mundo? 
E se parássemos 
de gastar nossas fichas nesta máquina? 
E se apenas fingíssemos 
como dois copos tingidos 
de vinho no fundo? 

C 

E 
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E se nos anunciássemos 
com bocejos sinceros em reuniões de negócios? 
E se apenas sangrássemos 
feito fiapos de riso 
que escapam do choro? 
E se topássemos, entre abandonos, 
com o prenúncio invisível 
de um poema lindo? 
Resistiríamos, desistindo? 
 
 
ensaios 
 
1. 

elson Cavaquinho é o Ingmar Bergman do samba; 
AC/DC, os James Browns do metal; 

Marcelo Nova foi o Toquinho do Raul; 
o seu Francisco (a duas quadras daqui de casa) 
é o Shakespeare dos pastéis; Ramones 
são Beatles arruaceiros; Faulkner, um pedreiro 
experimental; Lou Reed é um Frank Sinatra 
roto; Carver é Hooper (em formato conto); 
Tom Zé é um misto de Marcel Duchamp 
com Jackson do Pandeiro; Seinfeld é Homero. 
 
2. 
Beatles é uma perfeição 
a que a humanidade 
raramente chega. 
É Tchékhov, Rilke, Pelé 
e Coutinho, Nonas 
Sinfonias, Ilíadas, Catherine 
Deneuves, pirâmides 
egípcias de três minutos. 
  

N 
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literatura comparada 
 

uando o MUNDO é um cruzamento 
movimentado cujo semáforo pifou. 

FUTURO é um cartaz de filme antigo 
num cinema que já fechou. 
ANGÚSTIA é esse instante 
durando meses. AFETO 
é uma conversa entre velhos amigos 
no bar mais próximo ao velório de um deles. 
MARCOS REY 

foi meu Chuck Berry da literatura. 
CARNE MOÍDA é o leite 
condensado das misturas. 
PAZ é sorrir por dentro. POSTAIS 
são imagens pingando 
das goteiras do tempo. 
ENTRAR é o começo 
de sair. “SER ORIGINAL 
é tentar ser como os outros 
e não conseguir”. 
ACADEMIA é a repartição pública 
do corpo. SIMPLICIDADE 
é a superfície do topo. 
FRACASSO é o abajur da sorte. 
CANTAR é roubar 
uns minutos da morte. 
 
| poemas do livro Forte Apache (Companhia das Letras, 2018). | 

  

Q 
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Stephanie Borges | Leitora, jornalista e poeta. 
Carioca, 32 anos, é formada em Comunicação Social 
pela UFF. Trabalhou em agências de comunicação e 
editoras como Cosac Naify e Globo Livros. Colabora 
com o projeto Leia Mulheres. Atualmente é redatora 
e tradutora freelancer. Há um ano escreve uma 
newsletter sobre leitura e cultura pop, a cartinha de 
banalidades. 

 
é precário 
 

ocê precisa 
contrabalançar o peso 

não sei, 
a vertigem é normal. 
sem olhar, 
você se acostuma 
com quase quase tudo 
 
1 
ler contos de fada para as crianças 
a realidade 
versus 
o lobo visto por dentro 
 
eu tinha náusea, 
mas aprendi a respirar 
pelo diafragma 
ninguém ensina 
essas coisas úteis 
joga o ar lá pra baixo 
na barriga, 
conta 
1, 2, 3 expira 
  

v 
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2 
até uma idade 
não temos linguagem 
está quase tudo ali, 
mas não temos vocabulário 
frustação e desamparo 
são palavras grandes 
só chegam bem depois 
 

É estranho. 
É pra enganar a cabeça 
não olha, senão é pior 
aceita: é muito instável 
 

3 
ninguém vai querer 
ser a pessoa 
a te ensinar 
a nomear a tua raiva 
 

mas e o medo? 
Inspira. 
vai dar merda 
conta. 
não consigo 
expira 
 

1 
boa parte dos sentimentos deles 
nada tem a ver contigo 
a menos que 
você realmente os incomode 
 

mas é preciso começar 
e depois? 
continua 
até quando? 
não olha, vai 
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2 
não explicamos a eles nosso medos 
vamos ficando bons nessa coisa 
aparentar certezas 
 
é sempre assim como se estivesse caindo, às vezes você puxa de 
volta, mas não muito rápido, nem com muita força, vai doer porque é 
preciso manter a atenção, um mínimo de clareza com o tempo pode 
ser cansativo, por isso a náusea, então respira 
 
3 
ler histórias em quadrinhos com as crianças 
para que elas continuem sabendo ler 
quando estiverem presas dentro 
do que parece um adulto 
 
respira, porque o tranco do corpo na ânsia é forte demais, e não, 
nada de movimentos involuntários, tudo bem, pode chorar um 
pouco, mas devagar, é preciso diminuir a velocidade, até se 
acostumar com a diferença 
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Xico Sá (Crato, Ceará, 6 de outubro de 1962) | 
Jornalista e escritor. Atualmente, participa dos 
programas Amor e Sexo, na Rede Globo, e Papo de 
Segunda, no GNT, além de escrever uma coluna 
semanal na edição brasileira do jornal El Pais. 

 
cinco haikais do livro Sertão Japão (Editora Casa de Irene, 2018) 
 
1) 
chinelos de Virgulino 
solado de samurai 
despiste no destino 
 
 
2) 
viúvas da seca 
mares de saudade 
a cada légua 
 
 
3) 
carvão de metáfora 
tinge toda a terra 
de lavoura arcaica 
 
 
4) 
sino dos ventos 
sopra o sudoeste 
trilha de Hermeto 
 
 
5) 
não se perde reza 
no relâmpago sem chuva 
a poesia da promessa 
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Cinthia Kriemler | Carioca e mora em Brasília. Autora, 
pela Editora Patuá, de Todos os abismos convidam 
para um mergulho (Romance. 2017); Na escuridão 
não existe cor-de-rosa (Contos. 2015. Livro 
semifinalista do Prêmio Oceanos 2016); Sob os 
escombros (Contos. 2014); Do todo que me cerca 
(Crônicas, 2012). E do livro de contos Para enfim me 
deitar na minha alma (FAC-DF, 2010). Organizou a 
antologia de contos Novena para pecar em paz 
(Editora Penalux, 2017) e participa de várias 
antologias. Escreve para a Revista Samizdat. Tem 
textos publicados em Mallarmargens, Germina, 
Escritoras suicidas, Diversos afins, Revista Philos, 
Revista InComunidade. 

 
conjunctio 
 

rua a carne que me sacia 
vermelha 

falo que a boca suga e regurgita em branco 
em ânsia, em pressa 
crua a carne que me lavra 
morna, insone que me adentra e desabita 
em riste, em sede 
sismo 
 
 

preservar 
 

u não te chamarei criança 
porque à língua terá sido recusado pronunciar 

perfeição 
não serei verbo em voz [que do sibilar dos sussurros 
brotam sinapses nos vermes que rastejam em excitada 
sordidez na lama que defecam] 
afastarei da tua luz de lua cheia a larva- 
homem que te fareja a formosura 
explodirei as bússolas delatoras e pintarei 
de piche as janelas do meu abraço 
para te fazer eclipse 

c 

e 
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um dia seremos tudo isso 
 

m dia faremos silêncio 
seremos pausa como as coisas gêmeas colocadas 

sobre as mesas de centro, sobre as estantes altas em salas 
nobres e intocadas. pares perfeitos, banhados pelo sol que escapa 
pela fresta da persiana discreta 
seremos para sempre mudos 
inertes 
parelhos e empoeirados como as matrioskas 
os elefantes os macacos os candelabros de prata 
teremos esquecido como é amar — esse praticar de infinitos 
em pequenos gestos 
e não saberemos dizer qual foi o instante 
em que cessaram riso, abraço, murmúrio ou o toque das nossas 
mãos entre as cobertas felpudas, ou os códigos trocados 
por nossos olhos treinados em acender vontades 
teremos rasgado cartas 
e escondido fotos amarelecidas no fundo 
das gavetas de uma cômoda velha 
e derramado na pia os nossos vidros de perfume prediletos e 
empurrado 
goela abaixo a cumplicidade de uma vodca gelada 
seremos choro e choro 
: o que escorre sem controle, o que molha só a alma. 
um dia seremos tudo isso 
 
 
 
hoje é dia de fim, bebê 
 

trás da primeira porta o leão furioso de Judá rompe 
as amarras do livro dos sete selos e arranca de uma vez 

sete segredos — quatro cavalos coloridos de fome 
guerra, conquista, morte 
  

u 

a 
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atrás da segunda porta visões históricas, histéricas de corpos 
que definham pútridos jorrando pelos poros 
bocas, bundas, falos 
trapaças apostas blefes e ranger de dentes 
 
atrás da terceira porta Deus Todo Poderoso 
Alá [o Magnânimo], Shiva [o Destruidor] e um astronauta 
Imaginário (da intrépida trupe de von Däniken) rosnam mantras, 
rogam 
pragas, profetizam a partilha das 144 mil almas em espólio 
(Imaculadas) 
 
após o último portal o metal afinado de seis trombetas 
improvisa em jam session o final do juízo 
e seis sera(fins) bêbados de apocalipse 
varrem do salão (com suas asas enormes) cavalos e eleitos 
 
num canto do Nada soa em 
silêncio a sétima trombeta 
 
 
primeiro plano 
 

o útero quente, escuro, olhos-vaga-lumes piscam 
em espera que recende pipoca e menta 

do parto só sabem a hora em que blanches, olgas 
doras serão paridas no ecrã 
não sabem que vida é texto enquadrado 
por cortes, efeitos 
que é sequência de planos, diálogos, de cenas sem 
takes perfeitos 
não sabem que há estamiras, padmés, gildas 
gestando num mesmo instante 
misérias, desgraças, dores, personagens 
invisíveis em decupagem incessante 
  

n 
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Lázara Papandrea | Natural de Pouso Alegre-MG, 
publicou Tudo é beija-Flor (Ed. Penalux, 2016). 
Escreve no blog vestes & palavras. 

 
cinco poemas 
 
1. 

ão se trata de elefantes e formigas, 
meu amor. 

A sombra é sem tamanho só quando 
em plena luz. 
Quando não se vai ao fundo 
qualquer lugar é razoável. 
Não corramos o risco do ingênuo abismo 
Nem sempre a ponte se faz necessária 
O risco é relâmpago em noite de lua. 
São seis da tarde. 
Lobos rondam a varanda. 
Experimenta o girassol. 
 
 
2. 

eus olhos sobre a mesa 
em retalhos de macabros azuis. 

A flor do silêncio 
Em náusea profunda. 
Nossa pele de gado marcada 
A fogo e fadiga. 
O liberalismo a comer-nos os rins com mexerica 
Para disfarçar o cheiro podre da inocência. 
São em dólares os sonhos 
— e eu perdi o último esta noite, para uma desfaçatez — 
Ninguém para dizer que a fuga não inocenta o mundo. 
Ninguém para te dizer que tens o corpo em fatias. 
Tudo é pecado 
Tudo é vetado 
Tudo é mercado 
Eros te desconhece 

N 

T 
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Eros nos desconhece 
Resta-nos baco e o bafo desta noite sem fim onde ainda caos de 
estrelas nos acalentam. 
 
 
3. 

osto do anjo pornográfico 
a cabeça dura 

o peito magro 
uma abotoadura nas asas 
e outra nas ancas 
dançando todas as cirandas que lhe são permitidas! 
 
 
4. 

onhei que Riobaldo dizia a Diadorim: O coração, Diadorim, é o 
olho do pecado. É ele que vê de dentro a sangria, que sabe a 

nuvem, a poeira e o suor. É ele que mesmo quando sujo e 
assombrado adentra com as próprias pernas a casa da perdição, para 
daí se embrenhar em matagal sem fim. A única maneira de amansá-
lo, o único chamamento, é a cantoria, Diadorim, a cantoria! 
 
 
5. 

io do riso 
do frouxo riso 

dos mortais 
e rio ainda mais 
do riso que engole a flor 
e quanto mais rio, 
maior a minha gula! 
mais este roxo-frouxo-riso 
me estrangula! 
  

g 

S 
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Jardel Dias Cavalcanti | Autor dos livros Seis poemas 
de Praga (Espectro Editorial, 2017); Volúpia e 
sensibilidade: escritos sobre arte (Scriptum Editora, 
2017); Os anarquistas e a questão da moral (Livro 
Aberto — Xerox do Brasil, 1997). Tem ensaios sobre 
literatura e arte publicados no Suplemento Literário 
de MG e revistas acadêmicas. É colunista do site 
Digestivo Cultural. Professor de História da Arte e 
Crítica de Arte na Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Mestrado em História da Arte e doutorado 
pela Unicamp, e pós-doutorado pela UFRJ. 

 
o amante do vulcão 
(para Susan Sontag) 
 

u te sentes atraído pela boca da cratera 
A beleza de suas contorções luminosas 

A força de sua fumaça cintilante 
— buquê mortal alumínio-laranja — 
Seus estranhos movimentos 
E seu azul-negro de calor 
As vestes de uma mulher fatal 
Tubos de tinta em explosão 
Uma tela de Pollock 
Tesouro visual em expansão 
Tu te sentes tão atraído 
A ponto de se jogar dentro dele. 
 
 
 
nada de novo sob o sol 
 

 universo se expandindo 
E você chutando sacos de lixo por ruas noturnas 

Sua cidade não é um útero confortável 
Os bares iluminados cheios de almas penadas 
Te desesperam 
Mas está tudo certo 

T 

O 
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Apesar da neblina 
A sua noite é “a noite do mundo” 
Amanhã o sol voltará 
E as notícias dos jornais gritarão 
E tantas mortes insanas 
Você bebe mais um drink 
Acende outro cigarro 
Caminha com sua bota de chumbo 
Sabendo que cedo o dinheiro te fará correr 
E as vozes dos homens que também correm 
Soarão como de fantasmas 
Nada de novo sob o sol 
Só mais um dia para você se desesperar. 
 
 
 
ao espelho em Praga 
 

inhas mãos, reconheço-as e 
Minha face é a de um estrangeiro? 

Minha boca fala ainda uma língua? 
As rugas um mapa de minha alma? 
As fotos na parede do hotel são reconhecíveis: Kafka e Rilke 
Um belo rosto no cartaz visto através da janela 
Anuncia um produto de maquiagem 
A noite desce sobre as ruas 
Nenhum barulho 
“Silêncio!” 
Vejo meu reflexo enquadrado no vidro do espelho 
Sei que estou pronto para me olhar 
E não me reconhecer. 
  

M 
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noturno de Praga 
 

 vento gelado persegue um gato sobre o telhado 
Palácios dormem 

Suas pedras enormes quebraram ombros 
Falam da História 
Igrejas alçam voo até as nuvens 
Mas não abdicam de sua matéria 
Como um anjo sem asa 
Não me converto ao espírito 
As árvores são sombras na escuridão 
Mostram caminhos duvidosos 
Em silêncio escuto a morte 
É uma clareira 
Na noite que se inclina sobre mim. 
  

O 
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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. 

 
bola de cristal 
 

uando recebemos nossa vida de volta 
vimos tudo o que perderíamos em troca  

pela tela de uma televisão: 
 

os seres que amamos 
o teto sobre a cabeça 
a confiança que depositávamos no chão 

 
Partes de nós que se desgrudavam como a pele de um leproso 
sob a forma confusa de imagens que se sucediam: 
 

uma enchente no Rio 
um terremoto na Sumatra 

Q 
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o Haiti destruído 
um pai no banco dos réus 
a filha morta 
uma roleta russa 
a escravidão da novela da tarde  
(nunca fomos livres, nunca seremos) 

 
Quando teremos morrido pela primeira vez? 
 
Na UTI o inferno era uma velha TV do futuro que só desligavam à 
noite 
quando ninguém dormia e Lázaro mandava lembranças 
 
 
jonas & jó 
 

uvi o som de seus cabelos arrancados, 
ouvi seus gritos mudos dentro da água em que se afundava, 

ouvi como perdia os membros, um a um,  
decepados rente à base de um corpo quase morto. 
 
Prendo o fôlego para partilhar o ar que respiro 
com quem naufraga pela terceira vez  
no mesmo ponto do mar, longe da praia, 
e já não tem braços para se agarrar  
às mãos que lhe são estendidas. 
 
Jó era uma mulher mastigada 
na barriga de uma baleia, 
que um dia 
— em meio à espera e ao ruído de ossos quebrados — 
há de ressuscitar. 
  

O 
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Felipe Teodoro (1993, Ponta Grossa-PR) | Tem 
textos publicados em diversas antologias 
nacionais, participou das revistas literárias 
Gueto, Literatura & Fechadura, Ruído Manifesto 
e Revista Vacatussa. Seu primeiro livro Onde Os 
Pássaros Cantam Doentes (Editora Fractal) tem 
lançamento previsto para o segundo semestre 
de 2018. Contato: felipets9@hotmail.com. 

 
louca 
 

ão ousávamos 
chamar a mamãe de louca 

nem depois da morte do pai 
quando ela foi até o cemitério 
e voltou com os ossos do falecido 
e ainda com as mãos cheias de terra 
deixou a sacola plástica 
em cima da mesa e nos disse 
olhando profundo: 
hoje vocês vão almoçar 
com o pai de vocês 
 
não ousávamos 
chamar a mamãe de louca 
nem quando ela trocou 
todos os espelhos da casa 
por grandes plantas verdes 
em terra preta em vasos pretos 
e disse: quem quiser olhar pra si 
q encare o verde das folhas 
 
não ousávamos 
chamar a mamãe de louca 
nem quando ela jogou fora 
a televisão e o rádio 
e disse q fazia aquilo 
pra nós proteger 

n 
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ou quando proibiu todos nós 
de comermos fora de casa 
pq a comida q eles vendem lá fora 
é tão perigosa quanto o rádio 
e essa merda de televisão 
 
não ousávamos 
chamar a mamãe de louca 
nem mesmo quando ela revelou 
que o João de Barro que vivia 
em uma araucária antiga 
nos fundos da nossa casa 
era nosso bisavó Jorge 
nem quando ela sentava na janela 
e assistia os demais pássaros 
voando livres e cantarolava baixinho: 
há tempo para todo homem 
ser pássaro 
há sempre o tempo 
do pássaro 
há o tempo… 
 
não ousávamos 
chamar a mamãe de louca 
talvez pq de alguma forma 
bem lá no fundo 
todos nós soubéssemos 
que ela era entre todos ali 
a mais sã 
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júlio 
 

epois q o Júlio morreu 
todos passaram a olhar para as mãos 

antes de dormir & procurar por movimentos 
involuntários encarando os dedos e todas 
as linhas da vida 
 
depois q o Júlio morreu 
alguns até pediam prum familiar 
amarra por favor 
meus pulsos antes d’eu dormir 
amarra por favor 
 
depois q o Júlio morreu 
todos os espelhos foram cobertos 
com panos pretos e as pessoas tomavam 
cuidado para não encarar seus próprios 
reflexos e as crianças até reclamavam 
mãe é difícil lavar o rosto sem a gente ver a gente 
e as mães sérias diziam 
eu não quero perder você 
 
depois q o Júlio morreu 
todo mundo ficou com aquela sensação 
de engolimento vindo dum lugar escuro 
do âmago tipo coração na boca do estômago 
como se alguma coisa estivesse 
mastigando devagar 
um pedacinho do corpo da gente 
 
depois q o Júlio morreu 
todo mundo se reunia depois da janta 
e dava as mãos e ficava quietinho 
só pra ver se ouvia o barulho 
da morte no vento nas folhas 
nas paredes das casas 

d 
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depois q o Júlio morreu 
as crianças sempre dormem 
com seus pais e todos juntos 
à luz de velas debaixo da coberta 
nós contamos antes de sonhar com 
o cadáver de Júlio o número de abismos 
rindo da gente entre o osso e a carne 
 
 
superlotação 
 

qui a situação é precária 
a gente não tâmo podendo se defecá 

não tâmo podendo uriná 
tâmo dormindo um por cima do outro 
tem gente doente gente baleada 
tem quem levou tiro na cara 
tem quem levo tiro na perna 
tem ferida inflamada e pereba 
tem muita doença 
e as doença tão correndo na gente 
numa coceira que vai dum pro outro 
e pro outro e pro outro feito rato 
uma coceira que a unha não mata 
coceira que dá vontade de arrancá a pele 
e ficá em carne viva só pra num coça mais 
 
aqui a situação é precária 
tem merda pra tudo quanto é lado 
e tá todo mundo com sede e quase não tem água 
de vez em quando eles ligam o cano 
mas é por pouco tempo e nem dá pra todo mundo 
faz tempo que ninguém toma banho 
faz tempo que ninguém come direito 
faz tempo que a situação aqui tá assim 
e tá todo mundo suando 

a 
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as parede tão suando 
os mosquito tão suando 
as barata tão suando 
o calor aqui é infernal 
 
aqui a situação é precária 
nóis somô noventa e oito 
e nóis era cento e dois 
só que ontem eles vieram 
e tiraram quatro corpo daqui 
o cheiro tava forte demais 
e a gente ia morrê mais rápido por causa do cheiro 
mas eles não querem que a gente morra rápido 
só que eu acho que a gente já tá apodrecendo 
eles levaram os corpô mas a morte ainda tá aqui 
e se você respirar fundo você até enxerga ela 
tá enxergando? 
a morte disfarçada de mijo 
a morte disfarçada de bosta 
a morte disfarçada de suor 
a morte disfarçada de ar 
entrando na gente e matando pouquinho em pouquinho 
porque a morte tá do lado deles 
ó respira você consegue enxergá? 
 
aqui a situação é precária 
tem gente aqui com pena vencida 
quatro cinco mês que já devia tá solto 
mas num tá e é como se a gente nunca mais 
fosse ser livre mesmo do lado de fora 
tem um cidadão aqui que roubô um pacote 
de bolacha e uma latinha de coca 
e o cara tá preso há seis meses 
e ninguém tomo uma providência 
tem gente presa pegando um ano 
como se já tivesse sido sentenciado 
pra fica um ano preso você tem 
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que ter uma sentença nas costas 
tem preso que tá aqui há um ano e meio 
e até o certo momento nunca nem foi num fórum 
não veio nenhum papel não tá sendo feito nada 
pra resolver a situação 
aqui a situação é precária 
a gente é noventa e oito 
e eles comentam entres eles 
“como é que pode ter noventa e oito 
num lugar que só suporta trinta?” 
e o outro ri e diz 
“se tá cabendo noventa e oito 
é porque cabe noventa e oito” 
eu cometi um crime 
cometi e assumi ele 
cometi e quero pagar por ele 
mas eu te pergunto 
cê não acha que é crime também 
toda essa gente aqui 
sendo tratada assim 
igual lixo? 
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Carlos Orfeu | Nasceu em Queimados. É devoto 
das artes, sobretudo, da literatura e da poesia. 
Publica em blogs pessoais, revistas e blogs 
literários. Em 2017 lançou o livro Invisíveis 
cotidianos (Editora Literacidade). 

 
seis poemas 
 
I. 

 jarra em seu vítreo ventre 
guarda a voz azul do voo 

 
o sussurro de água da nuvem 
a intangível sede 
dos intermináveis corpos 
 
guarda no seu oco ar 
 
o eco das cicatrizes de antanho 
e o desesperado 
solfejo do passarinho 
 
 
II. 

zulejos brancos 
cardumes de passos 

anoitecidos 
 
no canto da varanda 
por onde formigas 
brotam como fachos negros 
 
e canibalizam o feto da chuva 
na casca da cigarra morta 
  

a 

a 
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III. 
arrinho de mão 
vermelho 

 
emborcado 
parece um besouro 
com cimento 
incrustado 
na casca de ferro 
movendo 
patas 
de 
areia 
ao 
lado 
dos tijolos enfileirados 
 
 
IV. 

 cadeira 
abraço de madeira 

sem saber estala 
não o peso de meu corpo 
nem movimento brusco 
 
a cadeira é um signo 
infinito de leituras 
em sua anatomia dura 
 
estala 
como grito 
por dentro 
como osso 
explode um poema 
no suor das juntas 
  

c 
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V. 
ubra árvore 
no parque público 

acena suas mãos sinuosas 
aos navios de brisa 
 
dispersa folhas como aves 
na epiderme do ar 
 
plácidas 
ásperas 
como cadáveres 
em 
tons 
de 
outono 
 
 
VI. 

s mãos cumprem partidas 
não mais cruzam reencontros 

não mais florescem afetos 
 
se desgarram como se pensassem 
transmutam indistintas na brisa 
como um pássaro desesperado 
  

r 
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Ana Maria Rodrigues Oliveira | Nasceu em 
1960, é portuguesa, de Alto Alentejo no distrito 
de Portalegre e concelho de Castelo de Vide, 
formada em Filosofia pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas de Lisboa. Publicou o livro de 
poesia Grito de liberdade (Corpos Editora, 2008) 
e participou no mesmo ano das coletâneas A 
arte pela escrita e Poemas sem fronteiras. 

 

extinção 
 

 janela abre-se sobre o abismo triturador de energias 
E as asas do mostrengo atravessam o espaço negro do nada 

Que se projeta numa suspensa estrada 
Na escuridão do tempo formador de estátuas graníticas 
Intrespassáveis inalcançáveis megalíticas 
 

Uma virose em forma de cruz pedestre 
Provoca a floração das cores 
Nas fissuras entreabertas ao sol 
Encadeado pelo rastilho cósmico que desenha 
A poeira do transitório da lava multimodelar 
Incendiando multiformes 
Indiferente ao pequeno e enorme 
Ao inerte e ao andante inconstante 
 

Os homens fecharam-se entre paredes em quadrado 
Porque as coisas só assim pensavam que se encaixavam 
E esqueceram o círculo a parábola 
O ninho de proveniência temporal 
Mantiveram as mentes no capcioso real 
E não deslizando entre cidades alcandoradas 
Permaneceram petrificados 
Numa mistura de pó e vento 
Sem dinâmica sem vida sem alento 
E a visão do coração fechou-se 
A porta da vastidão trancou-se 
E o homem pintou o quadro a óleo da sua extinção 
Nunca alcançando a derradeira dimensão 

A 
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Eduarda Vaz | Nasceu em Volta Redonda (RJ), 
em 1997. Desde pequena, queria ser escritora. 
Estuda Letras: Português/Espanhol na UFRJ, 
escreve em sua página Eduarda Vaz / Poesia e 
na Revista Pólen. Também é contadora de 
histórias e professora. Seu primeiro livro, Aresta, 
foi publicado pela Macabéa Edições em 
dezembro de 2017. 

 
tecidas 
 

izem que as meninas 
devem costurar 

bordar 
e fazer tricô 
 
a mãe sabia 
a vó sabia 
a bisavó sabia 
(...) 
 
costurar, bordar, tricotar 
herança feminina 
costurar, bordar, tricotar 
amansam a menina 
costurar, bordar, tricotar 
até o pensamento 
 
tua mão não corre risco 
de se aventurar pelo vento 
nem de mergulhar na água 
está na agulha 
está no pano 
está na máquina 
teus firmamentos, 
menina, 
costura os lamentos 
borda os tormentos 

d 
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faz de ti o tricô 
para guardar 
para o casamento 
 
às vezes eu te confundo 
não sei onde começa o pano 
nem onde tua pele termina 
já não sei o que é agulha 
nem mesmo linha 
nem comando 
nem armadilha 
 
costurar bordar tricotar 
herança feminina 
costurar bordar tricotar 
espero que um dia 
possa 
des 
atar 
  

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 197 | 



Tomaz Amorim Izabel | 30, é poeta, tradutor e 
doutorando em Teoria e História Literária na 
USP. Mantém um blog onde publica a maior 
parte de sua produção: Blog: [link]. 

 
três poemas 
 
I. 

uando as bombas tiverem caído 
e as marés tiverem subido 

quando não houver mais telas 
cassetes, colunas 
quando o descanso for reencontrar 
com as costas no mato 
outras constelações no céu 
— Constelação de porta-aviões, 
constelação lata de ração, 
quando mesmo as pupilas igualarem 
o azul do céu 
e se nunca mais ouvir seu nome doce 
ainda assim falar, recitar 
lembrar e compor com a boca 
canções sobre nossos erros e perdas 
e também promessas 
 
 
II. 

uando o mundo parece mais perto 
sem que fique excessivamente pixelado 

por onde eu começo, 
uma rua famosa, ainda não visitada? 
mandei um beijo apaixonado 
para uma mulher que por poucos minutos não conheci 
se quiserem falar através de mim falem 
que traduzirei os coaxados e zunidos como conseguir 
o motorista carrega seu carro como um filho pelos buracos 
o ar-condicionado é seu próprio respiro 
ainda assim, sua camisa e seu pescoço suam 

Q 
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Não há nada de errado mas 
os bichos-da-seda expelem seu próprio cobertor 
um caranguejo coloniza um balde de plástico 
e nós correndo para lá e para cá 
por mais que haja escadas rolantes 
é difícil lembrar o lugar em que se deixou 
em que ficou combinado nos reencontrarmos 
com aquele lugar mais ameno 
 
 
III. 

hithole 
câmbio, aqui é do fim do mundo 

rádio pirata bioeletrônica 
é aqui que se erguem topetes e pirâmides 
aqui é onde a via láctea fica pequena 
e se expande na pupila dilatada 
colunas da criação desfilando 
em meio aos répteis colossais 
quando degustamos nossos chás 
e tocamos as órbitas planetárias como harpa 
e viramos também seu instrumento 
a chuva que baba sobre a pele empapada 
banhos de folhas, sim 
as mais belas aves sobre nossas cabeças 
segredos de sementes revelados por nossa mão 
plantações e ninhos e pomares 
escondidos dos satélites artificiais 
banhados pela lua e vênus e avestruz 
aqui onde se bebe o sangue jorrando dos matos 
e galopam sem cela os trovões nos céus desabitados 
engenharia que pariu a anaconda e o dromedário 
favelas e aldeias, clústeres de moradas 
almanaques de todas as filhas da diáspora 
e cópias aprimoradas, hackeragem 
revelando tantos sorrisos secretos no duro rosto do um 
nunca imitável na doçura dos ossos da mão 

s 
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riacho leve em nossos rostos 
nunca as histórias das viagens oceânicas em canoas submarinas 
cada pequeno orixá escondido no seio das avós 
sim, a elegância contorcionista das línguas e conceitos 
sim, o rosário das dobras do cu pelas línguas 
sim, estuário, delta dos presentes que se repetem 
até o futuro 
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Alberto Lins Caldas | Publicou os livros de 
contos Babel (Revan, Rio de Janeiro, 2001), 
gorgonas (CEP, Recife, 2008); os romances 
senhor krauze (Revan, Rio de Janeiro, 2009) e 
Veneza (Penalux, Guaratinguetá, 2016), e os 
livros de poemas No Interior da Serpente 
(Pindorama, Recife, 1987), minos (Íbis Libris, Rio 
de Janeiro, 2011), de corpo presente (Íbis Libris, 
Rio de Janeiro, 2013), 4×3 — Trílogo in 
Traduções (Ibis Libris, Rio de Janeiro, 2014), com 
Tavinho Paes e João José de Melo Franco, a 
perversa migração das baleias azuis (Ibis Libris, 
Rio de Janeiro, 2015) e a pequena metafísica dos 
babuinos de gibraltar (Ibis Libris, Rio de Janeiro, 
2016). Blog [link]. 

 
cenas do campo 
 

1 
 

● eramos tres andando no campo ● 
● com nossas bengalas de carvalho ● 

● polidas e envernizadas com salitre ● 
● sob os chapeus cabelos bem cortados ● 
● sapatos de couro de gado engraxado ● 
● roupas de lã e meias de linho negro ● 

● o campo aberto a estrada livre o vento ● 
 

● é possivel q jamais tivessemos querido ● 
● mas um de nos não sei qual tirou a faca ● 
● q todos nos carregamos e num segundo ● 
● cortou o pescoço do q dele ia a frente ● 
● enquanto o amigo cortado se debatia ● 
● como uma serpente no fogo o sangue ● 
● jorrava como uma serpente voadora ● 
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● depois ele mesmo cortou a garganta ● 
● pra dançar como serpente nas brasas ● 
● deixando no ar um esporro de sangue ● 
● num instante os dois ficaram imoveis ● 

● com o rosto de quem não sabe a morte ● 
● rosto de quem não sabe porq vivemos ● 
● o certo é q os dois tavam sujos de lama ● 

 
● bengalas caidas cada uma prum lado ● 
● chapeus rolando com o vento e sujos ● 

● as roupas negras tambem enlameadas ● 
● colarinhos brancos vermelhos terrosos ● 
● a faca agora longe dos corpos e limpa ● 
● com certeza chovera essa noite diriam ● 

● nenhum de nos ouvira chuva e trovoada ● 
 

2 
 

● na mesa de madeira de lei a cafeteira ● 
● branca de branco laqueado fervendo ● 
● dentro nosso delicioso cafe e rindo ● 
● um dos tres puxou a faca e degolou ● 
● o amigo sem q se soubesse porq sim ● 
● enquanto outro degolava o segundo ● 
● a mesa as cadeiras eram sangue puro ● 

 
● encharcados de sangue queriam sim ● 

● mais uma boa xicara de cafe fervendo ● 
● é verdade q agora era sim impossivel ● 
● não so porq eram cabeças sem corpo ● 
● mas sim a cafeteira e os copos cairam ● 
● não havia mais cafe nem atmosfera ● 

● entre os amigos de tantas horas e anos ● 
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● uma cabeça ia dum lado pro outro ● 
● como se dissesse não e repetisse ● 
● a outra se esticava e dizia sim sim ● 
● os corpos inertes como madeira ● 
● a faca inda com sangue na mesa ● 

● como se esperasse boas fatias de pão ● 
● ou o queijo duro preferido em fatias ● 

 
● longe o gado se inquietava e mugia ● 

● tanto o gato quanto o cachorro na casa ● 
● começaram a latir e miar com agonia ● 

● seria possivel dizer q as nuvens pesaram ● 
● negras e estranhas pelos lados da lagoa ● 
● com certeza chovera essa noite diriam ● 

● nenhum de nos ouvira chuva e trovoada ● 
 

3 
 

● nossos chapeus cinzentos cor de merda ● 
● como todos nos diziamos e repetiamos ● 
● quase cantado pelas vias nas bicicletas ● 

● q tanto adoramos voando pelos campos ● 
● ate um dos tres tirar a faca e degolar ● 
● um de nos numa rapidez de animal ● 

● depois outro fez a mesma coisa ● 
 

● com um de nos q despencou logo ● 
● como uma bananeira sob uma lamina ● 

● os dois sem cabeça imoveis e rijos ● 
● ao lado das bicicletas desmanteladas ● 

● todo o conjunto como marionetes ● 
● jogadas numa estrada sem sentido ● 

● as bicicletas tinham mais razão ● 
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● um imenso boi passou entre nos ● 
● olhando aquilo tudo sem se dar ● 

● assim como um cachorro lambeu ● 
● mais ou menos meio litro de sangue ● 
● o ar tava denso e era dificil respirar ● 

● como se ele tambem fosse de sangue ● 
● isso prejudicaria demais as bicicletas ● 

 
● tanto quanto a tempestade q viria sim ● 

● aquela noite pra lavar tudo e enferrujar ● 
● as bicicletas e tudo q era de metal sim ● 
● nenhum deles se importaria com isso ● 

● começou a ventar demais e com violencia ● 
● com certeza chovera essa noite diriam ● 

● nenhum de nos ouvira chuva e trovoada ● 
 

4 
 

● os olhos da tempestade eram uma laranja ● 
● podre podre demais e gelada tão gelada ● 
● q nem reparou nos degolados da tarde ● 
● no campo seis degolados sendo preciso ● 
● pelo menos tres batalhões pra ela sentir ● 

● as tempestades são assim insensiveis ● 
● com cadaveres principalmente degolados ● 

 
● a agua não a agua deve saber e sentir ● 
● como não sentir todo aquele sangue ● 
● com certeza não chovera essa noite ● 

● apenas granizo no meio da noite tocara ● 
● com a carne gelada da tempestade carne ● 

● gelada dos mortos todos bons amigos ● 
● o granizo a tempestade não se importa ● 
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● como gostariam de ta na sala e tomar ● 
● longe daqui um eau de esprit ou vinho ● 
● rirem a vontade os bons amigos todos ● 

● arrancando nacos de queijo entre goles ● 
● contando historias marcando caminhos ● 
● quem sabe enfim a caverna la em cima ● 

● sentindo o cheiro do mato gordo e doce ● 
 

● cajus cuidados por abelhas e formigas ● 
● o choro raro das raposas o pio das aves ● 
● rodelas de limão amargo depois do gole ● 
● talvez tenha sido isso q me traz o sono ● 
● o cheiro de limão amargo e conhaque ● 

● todos nos enfim na caverna acolhedora ● 
● com certeza não chovera nessa noite ● 
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Alexandre Staut | É o idealizador do site São Paulo 
Review e autor dos livros Paris-Brest e O incêndio. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre a história do romance O 
incêndio. 
 
O livro conta a história de uma biblioteca pública que está prestes a 
ser incendiada por uma prefeitura que decide cortar gastos com a 
cultura. Para não fechá-la de forma arbitrária, e não correr o risco de 
ser tomado por fascista, o poder público toca fogo no prédio. Quem 
conta o caso é o bibliotecário quixotesco do lugar. 
 
Se pensarmos na história mundial dos livros e das bibliotecas, muitas 
foram incendiadas. Algumas, talvez, desse mesmo modo. No começo 
do ano, fiz leitura de trechos da história no salão do Livro de Paris 
(França) e uma pessoa veio me dizer que um de seus professores da 
Sorbonne pesquisa bibliotecas incendiadas ao redor do mundo. Há 
várias, ela me disse. Na França mesmo, que é o país da cultura e dos 
livros, há vários casos. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
No caso deste livro, a história surgiu após uma visita à biblioteca da 
cidade em que nasci, em Pinhal (SP). O lugar estava decadente, com 
livros esfarelando, prateleiras tomadas por cupins, ninhos de 
pombas. Passei parte da infância nesse lugar. Então o livro é uma 
homenagem ao espaço e seus funcionários. Em linhas gerais, o livro 
surgiu assim. Cada um surge de uma forma própria. Quando tenho o 
tema de um livro, aí é sentar (e transpirar) para escrevê-lo. 
 
3. E como foi o processo de criação com O incêndio? Precisou 
realizar muitas pesquisas para escrever este romance? 
 
Algumas pesquisas. O conto “A biblioteca de Babel”, de Jorge Luis 
Borges, por exemplo, é um dos pontos de partida deste romance. 
Mas não sou um escritor de muitas pesquisas direcionadas à criação 
de livros. Gosto de ler e isso acaba, de alguma forma, entrando na 
minha escrita. 
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4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Tenho um volume pronto de histórias gastronômicas brasileiras. É 
um misto de livro de contos, com bastante história oral, e 
antropologia. Este projeto surgiu de uma visita que fiz a uma tribo 
indígena e permanece inédito. Foi prazeroso escrevê-lo. Quando o 
acabei, percebi que é um livro útil sobre cultura tradicional brasileira. 
 
5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
Se este for o desejo, a pessoa deve continuar. A escrita é algo 
democrático, se penso apenas na parte prática. O candidato a 
escritor precisa somente de papel e caneta ou de um computador e 
energia elétrica. Mas escrever é um trabalho de louco. É preciso 
investir muito tempo. E escrever talvez nem seja a parte mais difícil 
na vida de um escritor. Talvez publicar seja mais. 
 
Comecei a escrever porque era meio deslocado no ambiente da 
escola, entre os colegas. Acabei me voltando às páginas dos livros. 
Daí deu um desejo incontrolável de esboçar algo na linha dos autores 
da minha infância… Lygia Fagundes Telles, José Mauro de 
Vasconcelos, Marques Rebelo, Fernando Sabino. 
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Geovanne Otavio Ursulino | Vive em Maceió. 
Historiador. Editor da revista Alagunas. Publica no 
blog Amorfo Poema. Publicou o livro de poemas 
como num inferno pra marinheiros (Maceió: 
Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2017) e, agora, os 
gigantes atravessam o eufrates (São Paulo: Editora 
Patuá, 2018). Contato: ursulino@alagunas.com. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Os gigantes 
atravessam o Eufrates (poemas, Editora Patuá, 2018). 
 
Gigantes costumam aparecer em várias civilizações através dos 
milênios: os ciclopes na mitologia grega; Golias na mitologia judaico-
cristã; na mitologia islâmica se acredita que Adão, o primeiro 
homem, foi criado por Alá como um gigante; os alquimistas 
buscavam criar seu golem — só para citar alguns exemplos. Há alguns 
poucos anos, neste lado do Eufrates (ou seria do Atlântico?) — o 
gigante acordou. Despertou consigo legiões de bestas devoradoras, 
saqueadoras, famintas. O que são características comum à maioria 
das narrativas envolvendo gigantes, assim também como todo um 
imaginário envolvendo brutalidade, violência, “barbaridade”, 
primitividade. Neste livro, os gigantes tomam o centro de boa parte 
das narrativas. Os quarenta poemas reunidos aqui transitam por 
perspectivas e vivências variadas: buscando não somente perceber as 
pontes (para o futuro) que proporcionaram a travessia dos gigantes: 
mas também tantas outras experiências que nos atravessam 
diariamente. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
São raras as vezes em que saio de casa sem um dos meus cadernos 
de anotações: minha vida está rabiscada neles. Deste modo, todos os 
poemas que estão em os gigantes atravessam o eufrates, e também 
os poemas de como num inferno pra marinheiros, o livro anterior: 
foram escritos à mão entre lembretes de atividades do dia e 
anotações dos textos da universidade, somente depois foram ao 
editor de texto. Então são mais várias correções até eu não conseguir 
mais ler o poema. Acredito que seja uma atividade laboriosa, que 

| revista gueto · edição trimestral número seis | 

| página 209 | 

https://www.alagunas.com/
http://www.amorfopoema.tk/
ursulino@alagunas.com


demanda tempo, paciência, envolvimento para o poema ser lido, 
relido, corrigido, amadurecido, repensado — até alcançar sua forma 
final. 
 
3. E como foi o processo de criação com Os gigantes atravessam o 
Eufrates? Você precisou realizar muitas pesquisas para escrever este 
livro? 
 
Todos somos testemunhas oculares da mais recente farsa que 
envolveu o Brasil (este sonho/pesadelo colonial português) nos 
últimos anos. Basta sairmos à rua, pegar um ônibus, ou ir à padaria: 
somos atravessados por muitas manifestações de ódio, violência e 
ignorância descaradas. Costumamos dizer que o descaramento que 
tomou estas pessoas é um reflexo do mundo em que vivemos. O que 
não deixa de ser correto. Mas o inverso também o é. Não somos 
apenas um reflexo pálido do mundo que nos produz. Somos, nós 
mesmos, os produtores do Real. Portanto, temos parte no horror que 
aí está. Foi com isto em mente que me apropriei da imagem do 
gigante enquanto criatura bruta, bestial, primitiva e que possui uma 
grande potência à destruição — como forma de pensar sobre esta 
farsa que insistimos em discutir se é melhor chamar de impedimento 
ou de golpe enquanto não atentamos para as bases em que tudo isto 
se sustenta: o rapaz bem vestido e perfumado que encontramos 
quando saímos à rua, o senhor calmo que divide conosco os poucos 
centímetros que nos restaram no ônibus cheio, o jovem padeiro que 
acorda às 4h da manhã sonhando com seu primeiro salário. São 
pessoas comuns que narram este conjunto de poemas. São pessoas 
comuns, como qualquer outra pessoa, que dão a base para este 
horror. A proposta é, então, identificar como bestas gigantescas estes 
produtores e mantenedores. 
 
4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Há sim alguns rascunhos espalhados por cadernos de anotações. Mas 
nada que nem se aproxime de um livro. E, devido à academia, duvido 
muito da possibilidade de escrever outro por algum tempo. É difícil 
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pensar em intervalos ou não-intervalos entre a escrita de dois livros: 
há período em que se escreve muito em pouco tempo; mas também 
há períodos em que não se escreve nada em muito tempo. E, quanto 
a isso, ao menos comigo, pouco ou nada se tem para fazer. 
 
5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
A literatura é uma ferramenta única para a compreensão do mundo. 
Ela nos afeta de maneiras incríveis. Antes de mais nada, escrever é 
uma forma de ver o mundo que toca primeiro quem produz: talvez 
por isso tenha eu mesmo começado a escrever (claro que com um 
entendimento menor do que tenho hoje sobre essas questões). Só o 
ato de começar a escrever já demonstra um interesse nessas 
possibilidades mil que a literatura oferece. Então é continuar lendo, 
escrevendo, olhando o mundo, estando aberto às pessoas, situações, 
desejos que nos rodeiam. Na verdade, tento ficar com isso em mente 
o tempo todo, sendo eu mesmo alguém que estou começando a 
escrever. 
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Ana Elisa Ribeiro (1975) | Mineira de Belo Horizonte. 
Autora de Poesinha (BH, Pandora, 1997), Perversa 
(SP, Ciência do Acidente, 2002); Fresta por onde olhar 
(BH, InterDitado, 2008), Anzol de pescar infernos (SP, 
Patuá, 2013), Xadrez (BH, Scriptum, 2015), 
Marmelada (BH, Coleção Leve um Livro, com Bruno 
Brum, 2015), Por um triz (BH, RHJ, 2016). Além desses 
livros de poesia, tem outros de crônica, conto e 
infantojuvenis publicados por diversas editoras 
brasileiras. Participou de antologias, revistas e jornais 
no Brasil, em Portugal, na França, no México, na 
Colômbia e nos Estados Unidos. É doutora em 
Linguística Aplicada pela UFMG, professora e 
pesquisadora de Edição no Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Álbum (poemas, 
Relicário Edições, 2018). 
 
O Álbum é meu sétimo livro de poesia (tenho outros de outros 
gêneros, como crônica, conto e infantojuvenil). É o primeiro 
programadamente temático. É claro que em outros livros alguns 
temas se repetem, mas isso é contextual. No Álbum a ideia foi 
escrever poemas inspirados por fotografias, a maioria delas dos 
álbuns de retratos ou das caixas de fotos antigas da minha família. 
Tenho profundo carinho por alguns registros e eu quis devolver esse 
carinho da maneira que posso, que é pela palavra. Adoro fotografia, 
esse tipo de fotografia, e foi emocionante pensar em algumas 
sensações e em sentimentos que certas fotos me causam, me 
trazem, me propiciam. Com isso, escrevi a maioria dos poemas do 
livro. Uma parte disso foi enviada ao prêmio nacional Manaus, em 
2015. O resultado positivo saiu em 2016. Isso me encorajou ainda 
mais e passei a completar o livro, a ideia. Escrevi poemas inspirados 
em fotos mais recentes, em fotos que não existem (ou fotografei com 
palavras), com misturas de várias fotos. Com o original mais 
composto, tempos depois, procurei a Maíra Nassif, editora da 
Relicário, que aprovou imediatamente a publicação. Eu acho que o 
livro tinha um aspecto que combinava com a edição da Relicário, que 
é sempre cuidadosa, delicada, lenta. É tal como um álbum de 
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fotografia de família. E não estou me referindo a esses álbuns de 
estúdio. Refiro-me às fotos tiradas por pessoas não profissionais, 
com câmeras mais precárias, o que inclui contemplar hoje as fotos 
desfocadas, as mal anguladas, as fotos meio irrelevantes, mas que 
são tão poéticas, afinal. Isso é a ideia do Álbum, que ficou 
materializado com o projeto gráfico que a Relicário propôs a ele. A 
foto de capa é uma das fotos do álbum que herdarei da minha mãe, 
uma sensível componedora de álbuns e memórias da família. O 
poema da contracapa é inspirado na sensação que uma foto de 
verdade me traz. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
Normalmente, escrevo diretamente no computador, no Word. As 
anotações são ali mesmo e o poema se faz em cima de qualquer 
início de ideia, de frase. Não uso cadernos, blocos, celular, nada. Só 
consigo escrever ou fluir melhor se estiver no meu escritório de 
parede azul, em casa. Fora disso, o mundo me ocupa demais. Quase 
não carrego nada, além da carteira e das chaves do carro. Não tenho 
rotina para escrever poemas. Eles resistem e persistem, diante de um 
dia a dia que me insta a escrever outras coisas, com mais urgência e 
necessidade. Sou professora, pesquisadora, linguista. Preciso 
produzir textos sempre, mas de outros gêneros. E adoro fazer isso 
também. A poesia é um outro momento, às vezes avassalador e que 
empurra as outras necessidades, as adia. Quando surge alguma ideia 
ou algum desejo de escrever poesia — e o tempo disso oscila —, eu 
obedeço, paro as demais atividades e escrevo num arquivo de Word 
chamado Arquivão.doc, que fica bem na minha área de trabalho do 
PC. Então esse arquivão vai crescendo. Mesmo os poemas do Álbum 
estão em uma sequência inicial que nasceu ali. Depois retiro, abro 
arquivos menores e vou dando trato de outras maneiras, com nova 
organização dos textos. Minhas escolhas dependem da vontade de 
publicar, da oportunidade, às vezes de alguma encomenda, do 
intervalo entre um livro e outro, da ideia que me faz juntar alguns 
poemas em um original. E faço questão de chamar tudo o que faço 
de trabalho. É trabalho e gera trabalho. 
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3. E como foi o processo de criação com Álbum? Você realizou 
pesquisas para escrever este livro? 
 
Não realizei pesquisas, assim, de modo organizado, sistemático. Do 
ponto de vista teórico, não sou uma escritora muito preocupada. 
Nem sou dos estudos literários, aliás. Mas pesquisei, sim, as caixas de 
fotos que foram surgindo, recentemente, à medida que meus avós 
foram morrendo (em poucos anos, os quatro se foram). Também 
pedi à minha mãe os álbuns que ficam guardados com ela e fui rever, 
repensar, sentir. Isso foi a pesquisa. Lembrar das fotos que sempre 
me importaram muito, contemplar, rever fotos que eu precisava 
observar melhor, pensar nos efeitos delas sobre mim e sobre outros. 
Há uma foto que sempre olho e me traz um amargor imenso. Essa 
foto é muito importante. Há uma foto que me faz sentir uma 
saudade absurda. E assim fui compondo os poemas. Nem sempre 
eles conseguem dizer direito o que eu senti ou pensei. A ideia é que 
eles sejam a ponta de um iceberg. Nem sempre o texto é realizável 
ou o efeito é alcançável. Mas os poemas estão aí, como puderam ser. 
E o livro é meio uma caixa de fotos inexata, imprecisa. 
 
4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Costumo dar um intervalo de publicação de um livro de poemas para 
outro. Eu havia lançado um livro pela Scriptum, o Xadrez, em 2015. 
Em 2016, lancei outro, pela RHJ, mas era outra vibe, uma espécie de 
encomenda para um público mais jovem. Então ele não entra muito 
na cota dos livros para adultos. Daí resolvi voltar em 2018 com este 
Álbum. Ele ficou marinando por quase três anos, portanto. Não tenho 
outro projeto de poesia agora. Ele virá, mais adiante. Ainda estou na 
ressaca de lançar este livro. Me dá sempre uma crise de repensar as 
coisas, os caminhos. Mas há outros livros para sair, mais ou menos 
colados. Há dois livros informativos infantis em uma coleção 
extraordinária da Editora da UFMG; há um livro técnico pela Parábola 
Editorial; e há um livro de história e memória sobre meu bairro, o 
Renascença, na coleção “BH, A cidade de cada um”, editada pelo José 
Eduardo Gonçalves e pela Sílvia Rubião. Esse está pronto, mas será 
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lançado mais adiante. Sou escritora no meu modo de vida, no meu 
trabalho, na minha respiração. A poesia está entre essas coisas que 
faço e que preciso fazer, mas é apenas uma parte do que escrevo 
cotidianamente. 
 
5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
Comecei a escrever bem jovenzinha porque gostava, me sentia bem, 
admirava a escrita de outros que eu lia, achava extremamente 
prazeroso e aliviante fazer isso, depois descobri que há certa gestão 
de poder em escrever. Escrever bem, já na minha adolescência, fazia 
parte de como as pessoas me viam, de angariar alguma admiração, 
de como eu construía meu ethos, de como as pessoas me viam e por 
que razões elas me notavam. É claro que isso tem a ver com escola, 
com colegas, com meus fazeres estudantis e que só consigo analisar 
assim hoje. A poesia ainda ficava escondidinha no fundo da gaveta, 
em originais manuscritos ou datiloscritos. Escrever era um modo de 
existir. Não era moda, porque isso não era uma opção entre os 
colegas, não era fashion, não era fácil, não dava status exatamente. 
Escrever e ler são as coisas que me levaram às minhas escolhas 
profissionais, mais tarde, e mesmo às escolhas de vida. Fiz Letras 
(graduações, mestrado, doutorado, pós-docs), atuei nisso o tempo 
todo, pesquiso livros e edição, trabalho com isso há mais de duas 
décadas, pago minhas contas com isso, casei-me com jornalistas e 
escritores, enfim… é talvez a orientação mais séria da minha vida. 
Não é só gosto, é prático. Levei a sério desde sempre, apesar de 
algum desestímulo, ao longo da vida. As pessoas infelizes nunca me 
convenceram direito. Bom, sou convicta de que só dá para viver esta 
vida uma vez, então a poesia precisa fazer parte da minha. Acho que 
quem está começando precisa ter os pés no chão, a noção de que é 
trabalhoso, de que é preciso refazer(-se) sempre, de que há uma 
engrenagem em movimento, de que as coisas têm história, de que é 
preciso fazer uma gestão da trajetória. Precisam não embarcar no 
delírio de que serão best-seller amanhã, de que verão seus livros nas 
vitrines das livrarias. Para começar, é preciso ter paciência e evitar o 
ressentimento. Também é preciso ser generoso e tentar encontrar 
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gente generosa pelo caminho, mas sem o espírito do oportunismo e 
do alpinismo. Isso queima o filme logo. É importante fazer, por na 
roda. E é importante ouvir, mas não deixar a frustração subir à 
cabeça. Ter gratidão também é bom. Gente ingrata é uma tristeza 
absurda. Gente que se inspira nas suas ideias e é incapaz de retomar 
seu nome, sua existência. É de uma tristeza incrível. E depois que 
alcançar qualquer degrau mais acima, seria importante lembrar dos 
pares e não mencionar apenas os badalados da cena. Por isso estou 
dizendo que há uma engrenagem rodando. Chegar com os olhos 
abertos é importante. 
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literatura é resistência 
espec ia l  

ʘ 
 
sopro no coração, de Tiago D. Oliveira 
 

arrego do carrasco a paz. 
não sinto o tempo, 

não sei olhar para trás. 
sou feito daquele vento, 
 
náfego e fim. não 
entendo o arrepio. não 
sei de onde vim. não 
vejo o fio que o cão 
 
carrega na distância entre 
o uivo e o latido, 
mas guardo vivo, ventre. 
 
do carrasco, a paz marinha, 
o querer linear e ferido, 
dentes felizes sobre a rinha 
 
 
assim, feito corrente, de Tiago D. Oliveira 
 

eitaram ao chão 
a moça vendada 

de espada na mão. 
deitaram-na ainda 
incrédula 
nos braços dados, 
cédula, 
entregues 

c 

d 
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na correnteza — ó: 
não houve canção, nem 
corações abertos, só 
o silêncio a espreitar 
antes do golpe final. 
deitada ainda, a arfar, 
como quem quisesse 
perdoar o mal, 
[manequeísmo quase 
ficcional] rompante, 
seu grito teceu 
o véu da liberdade — 
E agora, José? 
 
 
carteira de trabalho, de Tito Leite 
Para André Luiz Pinto 

 
olha de prata  
que cai,  

qual raiz no húmus 
inferno capital.  
Ínfima  
renda per capita. 
  
Todo dia  
o mesmo esquartejamento.  
 
Em limo  
o lobo rapina  
o sol, bois  
& relhas riscam  
o pasto.   
 
Cidades sepulcrais,  
não faltam homens  
que comem feno.  
 

F 
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Adão, tu ganhas o pão 
com o suor da tua tarde,  
mas muitos dos teus filhos  
comem a nossa carne.  
 
 
o que fazer, de Paulo Laurindo 
 

 que fazer, senhores,  
diante do soberano arbítrio 

e a timidez,  
e a hesitação 
e a insegurança da massa  
em escolher um rumo próprio  
a interdependência 
e viver a delícia 
a beleza e os riscos 
de uma nova construção?  
 
(e no entando  
é preciso inventar provérbios 
outras mitologias 
novos enigmas 
prodigiosos mistérios... 
atenção:  
qualquer cochilada  
na leitura dessa  
e de outras histórias 
nos arrastará  
de volta 
àquele velho orfanato 
àquele velho porão  
esquecido da morte 
onde até os vermes vicejam  
à espreita 
imersos na suposta obrigação  
de manter o mundo limitado  

o 
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àquelas quatro paredes 
a alimentarem com carne humana 
os cães raivosos  
que lhes vigia o umbral) 
 
o que fazer, senhores 
diante do fim de tudo  
e seus arautos  
a esfregarem em nossos olhos 
o medo espúrio da transigência e,  
sob tutela imposta 
baraço 
pregação 
diariamente  
em horário nobre 
nos declaram bastardos 
e nos condenam a esse beco sem saída 
até que, submetidos a essa vontade,  
imploremos perdão ao irascível deus 
antes que se dissolva  
o último dos nossos torturados átomos?  
 
o que fazer, senhores 
quando tudo se resume a uma herança 
manutenção de privilégios,  
troca de favores, pecúnia 
impossibilidade de fazer amigos 
e influenciar pessoas?  
 
o que esperar 
senão a impossibilidade 
de nossas mãos vazias?  
 
então, confiemos 
confiemos nas cantigas de roda  
na arte 
na dúvida 
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na curiosidade 
e se verdugos abominam poesia 
cantemos 
cantemos às cinco da tarde 
na contramão do inferno 
 
 

democracia, de Brunno Vianna 
 

venida Rio Branco 
Em prantos, ela pulou 

Por saudades do Jango 
Se jogou do vigésimo e sétimo andar 
Perdeu a vida e as vontades 
Morreu a liberdade 
A moça era jovem 
E até bonita 
Vestia luto 
E sofria todos os dias 
Teu nome, democracia.  
 
 

BRAZILABRIL.U, de Guilherme Salla 
 

ão tantos ódios e 
só um medo. 

São tantos outros e 
só eu mesmo. 
São tantos ódios. 
 
 

instante de delírio, de Milton Rezende 
 

lho para o vazio 
de meus olhos. 

O espelho 
não reflete mais o amor, 
outrora visível. 
 

A 

S 

O 
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Imagens tão nítidas 
se me afloram perdidas 
na incongruência do vidro, 
uma vez descascada sua tinta 
prateada de reflexão. 
 
E agora as manhãs 
trazem o hálito da perda, 
do que fui e que no meu delírio 
se esgotou em fome. 
 
Não a fome dos homens 
do nordeste, biológica. 
Tampouco a fome dos homens 
civilizados, que inventaram a fome 
para dois terços do mundo. 
 
Mas fome ela mesma, 
que não se come e me digere. 
Não se alimenta e me fez assim 
um antropófago de mim. 
 
Fome que se reverte em morte 
e não me assusta, pois construí 
a vida a partir dela. 
 
Sou um desses seres que acreditam 
que na sombra se esconde a morte, 
e se perde a vida e se ganha a vida. 
 
A vida ganha com a morte 
não é metafísica. 
Por isso eu me mato a cada dia, 
consciente de que um vazio com outro 
não se compatibiliza. 
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vala, de Leandro Rodrigues 
 

onteiros de dias perdidos 
barbáries  

já não há mais jardim, 
nem casa, 
nem voz 
 
o esqueleto do nosso medo 
seca na vala comum 
 
 
abismo, de Leandro Rodrigues 
 

ubstantivo masculino 
 

1. 
grande depressão ou cavidade natural, quase vertical, de fundo 
frequentemente inexplorado; precipício, profundeza. 
2. 
lugar escarpado, íngreme; despenhadeiro. 
3. 
Brasil 
 
 
do tiro, de Wanda Monteiro 
 

ntes fosse o destino de uma guerra 
mas é o tiro do escárnio 

o que atinge a face da fome 
 
a fome deitada sobre calçadas 
a fome acolhida por fétidas marquises 
a fome secando nos seios de uma pietá 
na casca do andrajo 
  

p 

s 

a 
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uma pietá feita de infortúnios 
à espera de um deus 
 
no acalanto de seus braços 
a fome do filho 
atira seu silêncio 
no vazio da indiferença 
 
 
guerra civil, de Jerome Knoxville 
 

ó se lembrarão de como terminou a guerra 
não saberão dizer em que momento ela começou 

Teria sido com as bombas caindo sobre a primeira cidade a trair a República? 
— ou seria ela a última cidade a defender os ideais republicanos? 
Não saberão dizer 
 
Antes irromperam os grupos paramilitares nas ruas 
Antes atingiram-nos o arbítrio e as execuções 
Antes sobreveio o esfacelamento das instituições democráticas  
Antes deram-se os arranjos e a pilhagem 
Não saberão dizer 
 
Depois que os poderes ruíram 
sobraram os homens de farda para impor a ordem 
e estes trouxeram a mordaça e o azorrague 
seguiram-se fome, cólera-morbo, malária 
Os filhos do solo batidos, emudecidos 
Contudo, só se lembrarão de como terminou a guerra 
« Tudo aconteceu muito rápido », dirão os mansos 
 
 
s/título, de Jean Sartief 
 

ão há Fake News 
No sangue jorrando nas ruas. 

 

S 

N 
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questão de ordem, de Jean Sartief 
 

 única questão de ordem 
É desligar a tv. 

É unir-se 
Depois de tantos cacos. 
Depois de tantos partos. 
Depois de tantos golpes. 
A única questão de ordem 
É amar e lutar 
Porque sem amor não há luta que valha 
Sem luta não há amor que resista. 
 
 
anotações sobre escrita-vida, de Felipe Teodoro 
 

ocê pode escrever sobre o canto dos pássaros. 
você pode escrever sobre a última chuva do ano. 

você pode escrever sobre o casal que viu brigando na esquina 
minutos antes da meia-noite. 
você pode escrever sobre o cão assustado com os fogos de fim de 
ano que acabou pulando de uma janela do quinto andar. 
você pode escrever sobre a mulher espancada pelo marido duas 
quadras da tua casa que cansou da vida e fugiu uma semana antes do 
Natal e ninguém sabe onde é que ela foi parar e tá todo mundo aqui 
na vila comentando. 
você pode escrever sobre a criança desaparecida daquela 
reportagem que você viu enquanto esperava na fila do açougue 
torcendo pra que sobre alguma carne boa na tua vez porque você 
deixou pra ir no mercado no último dia na véspera do feriado e você 
sempre faz isso e diz pra si mesmo que na próxima não vou deixar 
tudo pra última hora sem perceber o quão idiota é essa tua 
preocupação pq pelo menos você tem tempo e dinheiro. 
você pode escrever sobre o homem-bomba que explodiu dentro de 
um ônibus e matou trinta e sete pessoas lá do outro lado do mundo 
ou sobre a bomba que atingiu uma maternidade e o teu vizinho 

A 

v 
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comentando esse povo merece tudo isso porque toda essa desgraça 
é culpa deles e da religião que não é igual a nossa porque lá eles não 
acreditam em Jesus Cristo, cê sabia? 
você pode escrever sobre os que foram bater panela com camiseta da 
CBF e agora estão quietos como se nada tivesse acontecendo porque na 
realidade pra eles poucas coisas vão mudar pelo menos agora a princípio 
e dá até pra trocar de carro nesse começo de ano esse negócio de crise e 
desemprego é papo furado só não trabalha quem não quer veja bem se 
eu te mostrar os relatórios lá da empresa vai ver que não tá tão ruim 
assim na verdade até deu uma melhorada em relação ao tempo daquela 
anta da Dilma* mas viu agora mudando de assunto e a viagem pra 
Europa? (*escrevi esse trecho em dezembro de 2017, e olha só, hoje o 
caos ainda é maior o preço da gasolina ainda é maior, será que agora 
eles ainda vão viajar para Europa? Será?) 
você pode escrever sobre os índios sendo massacrados no Amazonas 
mas você nem sabia que ainda existia índio no Brasil né? a não ser 
aqueles que hora ou outra você vê no centro da cidade vendendo balaio 
bala doce pedindo dinheiro aqueles com as roupas sujas e as caras sujas 
aqueles que tão sempre andando tudo junto geralmente uma mulher 
gorda e mais quatro ou cinco crianças todas magras porque diabos ter 
tanto filho meu Deus ? e tem uns que até tentam ganhar dinheiro de 
forma honesta esses dias mesmo eu vi um tocando um negócio que 
parecia uma flauta e vendendo CD’s lá no centro no calçadão e a música 
até que não era ruim mas eu fiquei pensando quem é que vai parar e 
comprar um CD de um índio? quem diabos compra CD hoje em dia? é 
mais fácil vender bala e balaio é mais fácil pedir dinheiro tem gente que 
dá eu não dou mas tem gente que dá agora CD de música ninguém mais 
usa e ninguém escuta música de índio. 
você pode escrever sobre o presidente golpista e todo um governo 
podre que ri do povo se fodendo mas que sempre nos anos de 
eleição dá aquela disfarçada e tem político que desce nas vilas e vai 
conversar com o povo pra saber o que tão precisando e nesse final de 
ano até carta eu recebi do George o vereador do povo gente como a 
gente e vou até ficar esperto que hora ou outra ele pode me chamar 
pra um dos churrascos que sempre rola em ano de eleição aposto 
que o George não deixa pra comprar carne na última hora na verdade 
acho que ele nem deve enfrentar fila nos mercados. 
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você pode escrever sobre a redução do salário dos professores e do 
povo que acha que professor já ganha demais ou sobre o governador 
Beto Richa que falou na entrevista que se o salário não tá bom é só 
não se inscrever no processo seletivo afinal é opcional se você não 
quiser não precisa fazer é simples é fácil não tem porque estressar. 
você pode escrever sobre os mendigos, as putas, os bandidos e os 
favelados e quando você tiver escrito sobre tudo isso você vai repetir 
e vai escrever de novo e de novo e de novo e quem sabe você morra 
fazendo isso e nunca realmente tenha escrito algo que preste algo 
que funcione algo que atravesse você mesmo e te transforme e que 
em algum momento possa fazer isso com um outro. 
e se você levar sorte e se você além de escrever ler e viver a vida (e ler 
vivendo a vida) você perceba que o problema da tua escrita sempre foi 
esse “sobre” o “sobre” é o que te fode e é o que fode a maioria daqueles 
que escrevem. 
o “sobre” é uma grande prisão e é extremamente difícil deixar de 
escrever “sobre” 
é muito fácil olhar o outro de longe é muito fácil escrever na própria 
pele. 
escrever na própria pele é sempre um escrever sobre. sempre uma 
ponte para si mesmo. 
abandonar o sobre deve ser o movimento mais importante esse é o 
grande objetivo deixar o “sobre” diluir o teu ponto de vista romper a 
própria pele e transformar a escrita (e a vida e a vida-escrita) numa 
grande travessia num caminhar nômade numa eterna metamorfose 
para o fora. 
abandonar o sobre é abandonar o EU é dissolver o corpo dissolver 
tua própria língua teu jeito de falar teu jeito de pensar é caminhar 
em direção ao limite e cuspir as palavras naquele entre-lugar no 
limiar da vida e da morte e andar na corda bamba sempre buscando 
um novo limite pois há sempre como chegar mais perto do abismo há 
sempre como avançar mais e dar aquela olhadinha antes que tudo 
exploda há sempre como voltar-se um pouco mais para o Caos. 
e assim você em vez de escrever sobre o canto dos pássaros quem 
sabe uma hora dessas você não acaba abrindo a janela e depois os 
ouvidos e aí fecha os olhos e deixa o mundo entrar e deixa-se ser o 
próprio canto mesmo que ainda não seja isso — completamente? 
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leitura; palestrantes, com destacado saber em suas áreas de atuação e afiliados que 
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flip 2018 

Casa Philos (Academia do Samba, na Rua Dona Geralda) 

sábado, 28 de julho de 2018, às 18h (Mezanino) | Revistas literárias: Linguagens do 
contemporâneo | mesa com Rodrigo Novaes de Almeida (Revista Gueto), Arthur Lungov 
(Revista Lavoura) e Yassu Noguchi (Jornal Plástico Bolha), mediação de Thássio Ferreira 
(Revista Philos) | veja a programação completa da Casa Philos em [link] 

Casa da Porta Amarela 

sexta-feira, 27 de julho de 2018, às 12h | Histórias de livros, histórias de leitores | mesa 
com a nossa editora (e do site Para Educar) Christiane Angelotti, e Neide Almeida, 
coordenadora do Educativo do Museu Afro | sobre mediação de leitura para pais e 
professores | veja a programação completa da Casa da Porta Amarela em [link] 

Casa dos Desejos 

A revista gueto estará também na Casa dos Desejos | em breve a programação completa 
em nossas redes sociais 
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este projeto digital é destinado a correr livre na rede 
levando versos, antiversos, protoversos, metaversos e multiversos para o reviramento do mundo 
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