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Marcos Vinícius Almeida | Escritor e jornalista. 
Cresceu em Minas, mas vive em São Paulo. Mestre 
em Literatura e Crítica Literária pela PUC-SP, é autor 
do volume de contos Paisagem interior (Editora 
Penalux, 2017). Foi um dos vencedores do Prêmio 
Ufes de Literatura por duas vezes, nas edições de 
2010 e 2015. E-mail: mvalmeida.7@gmail.com 

 
guinadas 
 

ma amiga terminou o doutorado há mais ou menos dois 
anos e passou esses dois anos fazendo todo tipo de freela 

enquanto tentava concursos em universidades públicas. É o sonho 
dela. O mês passado ela foi aprovada para uma vaga de substituta 
numa cidade do Espírito Santo. Está muito feliz. 

Mulher, negra, ela nasceu numa família de baixa renda, em 
que os pais não concluíram o ensino médio. Agora ela é doutora. 
Doutora de verdade, para além do hábito bacharelesco e 
aristocrático do pronome de tratamento para certas profissões. 
Passou sete anos, entre mestrado e doutorado, pesquisando o 
mesmo objeto. Tem um trabalho sério e consistente. De cientista, 
mesmo. 

Ela partiu na última madrugada de ônibus do interior da Bahia 
e são mais ou menos umas dez horas de viagem até a cidade que vai 
trabalhar. Uma cidade com uma praia aconchegante, ela me disse. 

Está muito feliz com seus fones de ouvido e olhando a 
paisagem escura e silenciosa que passa rapidamente na janela. Um 
tanto quanto ansiosa, talvez. Dessa ansiedade feliz que toma conta 
da gente nessas horas de guinadas na vida. Talvez esteja pensando 
em tudo que teve que superar para ter essa oportunidade. Racismo, 
o preconceito de classe, de gênero, aquele olhar do avaliador na 
entrevista. Aquele comentário você não é bem o perfil que nós 
estamos procurando. O chiado abafado do ônibus que avança noite 
adentro rumo ao litoral. 

Ela me escreve dizendo algumas dessas coisas. Outras imagino. 
Uso a intuição. Ela me diz que o ônibus teve um problema na porta. 
São umas quatro e meia da manhã. Parados num pequeno posto de 
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gasolina melancólico próximo de Eunápolis. Apenas um velho Fiat 
Uno vinho parado do lado de fora. 

Ela aproveita pra usar o banheiro e só há um banheiro. Cobram 
dois e cinquenta. Ela hesita. Mas como está muito apertada e ainda 
precisa aguardar o outro ônibus, conta as moedas e entra. 

Está tudo muito quieto. A luz amarelada e o lugar frio. Um 
cheiro forte de água sanitária. Quando vira o pequeno corredor, há 
uma figura de costas, diante do espelho. Uma coisa meio absurda. 
Um palhaço, mais ou menos magro, as roupas puídas. Usa umas 
botinas duras. E está se pintando, sem pressa. Uma velha lata de 
talco branco e uma tinta gordurosa, vermelho vivo. O palhaço se vira, 
mas não sorri. Metade do rosto maquiado. 

Me arranja uma moeda, diz o palhaço. É pra inteirar o café. 
Um tanto abismada, ele tira a primeira nota que encontra na 

carteira. É uma nota de vinte. Entrega pra ele. 
Acabei de receber, ela diz, como que se desculpando pela 

caridade. 
Quando o novo ônibus chega, ela entra. O dia já vem saindo. 

Da janela, ela vê o palhaço. À beira da estrada, tentando carona. Ela 
até ergue a mão, pensando em fazer um tchau. Que absurdo, quase 
diz pra si mesma. O ônibus dá a partida. Que vida doida, ela diz. E 
sorri. 
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Márcia Denser | Escritora e jornalista. Formou-se em 
comunicação e artes pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e tem pós-graduação em comunicação e 
semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Estreou na literatura com a coletânea de 
contos Tango Fantasma, que escreveu aos 23 anos 
de idade. Como jornalista, trabalhou para as revistas 
Nova, Interview e Vogue e para o jornal Folha de S. 
Paulo. Organizou as antologias de contos eróticos 
femininos Muito Prazer (1982) e O Prazer é Todo Meu 
(1984). Publicou também O Animal dos Motéis 
(contos, 1981), Exercícios para o Pecado (contos, 
1984), Diana Caçadora (contos, 1986), Caim — 
Sagrados Laços Frouxos (romance, 2006), entre 
outros. 

 
marcos 
 
(eu sei que estou pulando muitos anos — eu parei no lançamento de O 
Animal dos Motéis, junho de 1981 — mas a escrita não raro não quer seguir 
a cronologia até porque agora eu precisava relatar certos fatos sobre 
quando e como e por que eu tive que aprender a amar em dado momento 
da minha vida, deixando a carreira e a literatura de lado por algum tempo, 
sendo apenas eu mesma, nua e sem bibliografia) 

 
hamava-se Marcos. Eu o conheci em setembro de 1989 
numa galeria de arte. Fizera 40 anos e minha vida estava 

num momento difícil, um ponto sem retorno: acabara de escrever A 
Ponte das Estrelas, mandara para a Companhia de Letras, Brasiliense 
e Best-Seller pedindo um adiantamento de cerca de 5 mil dólares 
(minha cotação estava em alta) e esperava a retorno das editoras. 
Antes, no final de 1986, me demitira da Fiesp. 

Trabalhara uns meses como redatora na Salles, uns meses 
como repórter e redatora na Folha (mais tarde falo disso em 
detalhes). Estivera na Alemanha, voltara, Ray-Güde me mandava uns 
royaltis das traduções, mas era pouco. 

Antes da Ponte havia resolvido viver de literatura: topara no 
ano anterior escrever um romance de encomenda, Caim, para o José 

C 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 8 | 



Carlos da Global, a partir dos incentivos da Lei Sarney (a antiga 
Ruanet), mas continuava muito pouco. 

Para me manter no apartamento dos Jardins, decidi que não 
funcionava ter uma mãe no meio da vida, então despachei Dona Isa 
pra viver uns tempos com Teréca: ambas me amaldiçoaram durante 
décadas por isso! 

Segundo Jung, a consciência tem duas funções superiores — 
razão e sentimento — e duas auxiliares — intuição e percepção. As 
quatro correspondendo aos elementos: razão = ar, sentimento = 
água, intuição = fogo, percepção = terra. Geminiana dupla, sou por 
excelência um tipo pensativo (seis planetas em Ar!), bastante 
intuitiva (3 planetas em fogo) e pragmática (um em terra), mas não 
tenho água no mapa. Ou seja, a função do sentimento eu a usava de 
forma extremamente primitiva, infantil. Era quase uma nota muda. 
Mas tal função precisa ser incorporada à consciência como parte da 
integração da personalidade, e isto será feito obrigatoriamente quer 
se queira ou não, por bem ou por mal, de forma tardia e 
absolutamente dolorosa para si próprio e quem estiver próximo, ou 
de forma suave, precoce, etc. O meu processo além de tardio foi 
extremamente doloroso pois implicou: 
 

1) No processo de escrita de A Ponte das Estrelas (a ideia do 
Marcos Rey, meu conselheiro na época, era que eu escrevesse 
um best-seller que vendesse horrores para, então, poder 
escrever o que bem quisesse. Ledíssimo engano de ambos, 
claro. Mas neste livro integrei escrita e desenho — lembram 
que eu também desenhava? Pois é) que foi extenuante e 
mágico, além da consequente identificação com minha 
personagem, a princesa Blixen; 
 

2) Também me identifiquei COMPLETAMENTE com a Maria 
Madalena do filme de Martin Scorcese, A Última Tentação de 
Cristo: furei o disco da trilha sonora de Peter Gabriel, tocava 
umas 20 vezes por dia (típico comportamento adolescente 
ligado na função sentimental tardia); 
 

3) Numa conjunção de planetas (ou ponte de estrelas) em 
Capricórpio que ocorreu na época: Saturno, Plutão e Netuno 
(creio), perfeitamente de acordo com a lei da sincronicidade; 
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4) Na expulsão de Dona Isa lá de casa uma vez que esta 
atrapalhava minha busca por um parceiro (Vênus costuma ser 
especialmente cruel); 
 

5) No investimento massivo de toda minha libido no sucesso 
editorial de A Ponte das Estrelas como minha obra-prima 
(vejam como eu estava maluca); 
 

6) E no meu amor por Marcos que iria durar 7 anos. 

 
Marcos tinha 37 anos (e, assim como eu, aparentava dez anos 

menos), era santista, um homem bonito (mas duma beleza na qual 
eu não teria sequer prestado atenção fosse outra época): alto, 
moreno, físico atlético e esbelto, queimado de sol, de finos traços 
espanhóis, calculadamente másculo, um tanto homossexual, antes, 
bissexual, lembrando certos garotos de programa: blazer, echarpes 
de seda, mangas arregaçadas, anel no dedo mínimo, pulseira de 
ouro, medalhão de corrente, excessivamente perfumado. Um sujeito 
ostensivo, parecendo esses sedutores profissionais. Provocava 
desconfiança. Parecia de Escorpião mas era Virgem, que aliás dá 
Virago. Mas o sorriso tinha um ricto amargo, sombras sob os olhos, 
um cansaço precoce e inesperado na expressão. Uma resignação 
antiga. 

Filho mais novo de três irmãos, mãe viúva com propriedades, 
levava uma vida bem dura como bom filho de sua mãe da qual 
recebia mesada, pintava os quadros que ela mandava e herdaria algo 
de seu quando a velha empacotasse. Um tipo secundário 
integralmente sintonizado com o sentimento e as sensações — não 
me refiro às emoções — porém aqueles sentimentos profundos que 
nos consomem como ressentimento, ternura, ciúmes, saudades, 
rancores, inveja, nostalgias infinitas. E que moldam nosso caráter 
para sempre. 

Tudo aquilo que para mim significava uma infinita perda de 
tempo — eu tinha mais o que fazer. 

Não tinha. Não tinha mais. 
Marcos não tinha dinheiro, não tinha emprego. Vivia da 

mesada da mãe num apartamento minúsculo no Paraíso cedido por 
ela, da venda de algumas obras em exposições ou para particulares 
aqui e ali. Investia numa carreira artística, mas faltavam relações, 
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cultura e a grana suficiente. Talento tinha até demais — fora o garoto 
da praia que, 25 anos antes, ganhara todos os prêmios de escultura 
na areia. 

Mas tornar-se artista plástico de sucesso é um investimento de 
altíssimo risco envolvendo muito dinheiro, várias décadas de 
dedicação constante, estudos, exposições, bolsas, a constituição e 
manutenção dum ateliê e respectivo acervo, viagens ao exterior. 

De forma que, advindo duma família santista e dependendo 
financeiramente da mãe, tornou-se um artista eminentemente local. 
Provinciano. Aquele sujeito que, pra atender mamãe, pinta o quadro 
combinando com o sofá. A resignação antiga vinha daí. E eu me 
apaixonei perdidamente por ele. E duma forma tão irremediável e 
sem esperança que quase não sofria. Porque não ia adiantar. 

A propósito: o adiantamento de 5 mil dólares foi pago pela 
Best-Seller — o que resolveria meu aluguel por um ano ou dois, algo 
essencial numa situação de desemprego, sem salário fixo — 
resolveria, se não fosse sequestrado pelo Plano Collor em março de 
1990. 

Avaliando tudo retrospectivamente Marcos e eu estávamos 
empatados: não tínhamos emprego e investíamos numa carreira 
artística. 

Com a diferença que a minha estava feitíssima — aos 36 anos, 
com o lançamento de Diana Caçadora, meu quarto livro, cuja edição 
de três mil exemplares se esgotara em uma semana, eu realmente 
chegara ao auge. Com propostas de várias editoras, elogios da crítica 
mais rigorosa, aquela que é insubornável — Wilson Martins, Paulo 
Francis, Nelly Novaes Coelho, Leo Gilson Ribeiro —, entrevistas, 
programas de televisão e rádio, tema de dezenas de teses de 
mestrado e doutorado no Brasil e EUA, o trabalho de minha agente 
Ray-Güde com as traduções para os países de língua germânica, 
Alemanha, Suiça, Holanda (só muito mais tarde viria o leste europeu 
via Itamaraty), programas de intercâmbio e bolsas (DAAD via Ray, 
Iowa via Raduan Nassar, Fundação Calouste Gulbekian, via Lobo 
Antunes) no Exterior, bem como as traduções e pesquisas nas 
universidades nos EUA — eu era um sucesso unânime e irretocável 
tão grande, mas tão grande que em 1986 resolvi me demitir da Fiesp. 
 
| do livro DesMemórias, capítulo 67 — lançamento em 2019. | 
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Rosângela Vieira Rocha | Escritora, jornalista e 
professora da FAC-UnB aposentada. Tem doze livros 
publicados, cinco para adultos e sete infantojuvenis. É 
autora do romance O indizível sentido do amor 
(Editora Patuá, 2107). 

 
o prêmio do poeta 
 

á tempos quero escrever sobre o espaço inbox do 
Facebook, por perceber que ali se desenvolve uma outra 

rede social, de fios mais finos e retorcidos, que se desdobram em 
outras teias menores, cheias de nós, sujeitas — em igual proporção 
— a acertos, erros e mal-entendidos. Tenho notícias de casamentos 
iniciados naquele espaço tão incômodo quanto prático, de términos 
de relações virtuais e reais, de discussões e arengas que poriam no 
bolso as Histórias das Mil e Uma Noites. É uma rede subterrânea 
aparente-mente invisível, mas que tem vida própria e deve ser levada 
a sério. 

Nada contra o espaço em si — que tem me permitido vender 
exemplares de livros, receber convites para palestras, oficinas, 
lançamentos e atividades artísticas de modo geral, além da 
solicitação de entrevistas, prefácios, contos e crônicas de pessoas e 
revistas literárias eletrônicas e impressas. 

Ao lado do importante papel que desempenha na vida literária, 
que é o principal motivo que me leva a utilizar o Facebook, o inbox 
serve também para a troca de notícias rápidas com amigos queridos, 
convites em cima da hora, troca de informações sobre livros. 

Mas o que importa mesmo, neste texto, é o uso daquele 
espaço para outros tipos de atividades, pertencentes, digamos, ao 
mundo subjetivo. Para ilustrar o tema, passo a narrar um diálogo pra 
lá de improvável que tive há alguns dias com um poeta estrangeiro. 

Inicialmente, recebi um pedido de mensagem — que ocorre 
quando o ser não pertence à nossa lista de amigos — de um 
estrangeiro que escreve mais ou menos bem, dizendo que queria me 
conhecer, visando estabelecer uma grande amizade. Li várias vezes a 
mensagem, que nada tinha de invasiva ou perigosa, pelo menos 
explicitamente. O que me levantou suspeitas foi a figura 
aparentemente inocente de uma rosinha vermelha, no final do 

H 
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pequeno texto. Estranhei a vermelhidão toda. Rosa vermelha, numa 
mensagem inicial? 

Dei um desconto pelo fato de ele ter outra cultura. Afinal, 
escreve em outro idioma. Que eu domino, mas não é o meu, e isso 
sempre pode gerar empecilhos à comunicação. Mesmo assim, não 
respondi. Rosa por rosa, breguice por breguice, a gente encontra aqui 
mesmo. Ocupada, fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, dei o 
assunto por encerrado e me esqueci completamente do ser que se 
apresentou como poeta. 

Três dias depois ele enviou nova mensagem, muito semelhante 
a primeira. E tome mais rosinha vermelha, com folha, cabinho e tudo. 
Li e reli as poucas frases — o segundo texto foi mais curto — e 
novamente não respondi. 

Passados alguns dias, eis que chega uma terceira mensagem, 
num tom mais contundente, dessa vez acompanhada de pedido de 
amizade. Achei que era insistência demais — não dá pra dar tantos 
pontapés na sorte — e resolvi reconsiderar, aceitando logo a 
solicitação e iniciando uma resposta. 

Ocorre que o cidadão estava online e logo deu o ar de sua 
graça. Perguntei-lhe como havia me descoberto na rede social. Por 
acaso, respondeu. (A menção ao acaso me pôs de cabelo em pé). Por 
acaso como, perguntei? Ah, uma coincidência, disse. Achei a resposta 
surreal e pedi que me contasse quem era ele. Sou estrangeiro, 
nascido no país X e morando em Y. O que faz aí? Quis saber. Trabalho 
com vendas, contestou vagamente. Vendas? Ah, sim, vendas. Sei. 
Além disso — continuou, com ironia mal contida — sou divorciado há 
X anos, não fumo há 17, não bebo há 12, não tomo café há dez, não 
jogo desde criancinha. E sou um tipo antifacebuquiano. Satisfeita? O 
tom desdenhoso e a referência ao cigarro me deram raiva, sou 
fumante. Pois eu fumo, tomo café várias vezes ao dia, não bebo 
álcool e não sei jogar pôquer, respondi. 

Gosta de poesia? Sou poeta por hobby, um humilde poeta de 
província. Você é romântica? Mora sozinha? 

Danou-se, pensei. Não vou conseguir conversar com essa 
criatura. Comentei como detesto a palavra “humilde”, quando se 
trata de arte. Nenhuma arte é humilde, disse. Por que humilde? Sem 
conseguir conter a irritação, ele fez a defesa da humildade, de cabo a 
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rabo. Humildade é palavra digna, escreveu. Sim, disse eu, mas não 
combina com arte, não casa, não dá jogo, não dá liga. 

Deixei de lado o tema da humildade e passei ao gosto pela 
poesia. Para descobrir se ele de fato sabia quem eu era, comentei 
que sou escritora. A criatura não passou recibo algum. (Se não sabe, 
pensei, é porque nunca buscou informações a meu respeito e deve 
ter enviado a mesma mensagem a dezenas de mulheres, 
indiscriminadamente). 

Decidi perguntar de maneira direta a quantas mulheres aquele 
texto tinha sido mandado. Ele negaceou, de maus modos, mas não 
explicou o motivo de tê-lo enviado a mim. Aflita com o caminho que 
a tentativa de conversa tomava, tentei pôr panos quentes, buscar 
neutralidade, indagando como é o país, que não conheço, e a cidade 
onde ele mora, esforço que se revelou absolutamente inútil. Voltou à 
carga: pensei que, sendo professora, poderíamos ter uma conversa 
de alto nível, mas vejo que me enganei. Ainda não falou nada de si, e 
me fez um interrogatório. Não tenho de lhe provar nada, eu só queria 
me aproximar, ter uma “relação harmoniosa” com você. 

Nesse ponto eu já tinha entendido que o tal poeta estava me 
cantando, que não tinha jeito de conversar com ele normalmente, 
civilizadamente, e que caíra numa esparrela. O jeito era fugir, e bem 
depressa. 

Para meu espanto, ele perguntou novamente: você é 
romântica? Depende, disse eu. De quê? Depende do significado que a 
palavra tem para você. Como assim, você não sabe o que significa? 
Na literatura, sei, respondi. Mas na vida não sei direito, não. Gostaria 
que me explicasse. 

Ah, já sei, é uma “intelectual”, respondeu. Talvez, disse eu. Ah, 
é? Por causa disso você merece um prêmio. Antes de qualquer 
reação minha, ele escreveu: sabe que prêmio? Um BLOQUEIO!!! 

Perplexa, não entendendo nada do que tinha ocorrido, testei. 
Sim, o poeta tinha me bloqueado mesmo, com letras maiúsculas. O 
recém-aceito pedido de amizade já fora para os ares. Diante de caso 
tão surreal, procurei saber quem era. E se fosse outra pessoa se 
fazendo passar por ele? Um robô, um zumbi, que sei eu? Mas não, 
ele existe, encontrei provas materiais. Existe e teve muita raiva 
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porque lambuzou o selo e não colou. Sem contar a notória falta de 
fair play. E de senso de humor, claro. 

Agora, quando quero rir, repito baixinho a frase: Sabe que 
prêmio? Um BLOQUEIO. Parece mentira, mas não é. Um bloqueio. 
Assim, sem mais. E estamos conversados. 
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Jerome Knoxville | Antipoeta e editor do gueto. 

 
dionísio e duas menções a crotona 

 
dionísio 

 
ionísio era um deus marginal da Trácia que arrastava uma 
multidão apaixonada. Dois dias de bebedeira e dança, um 

frenesi de esquecimento e abandono. Comemorava-se o seu 
desmem-bramento. Eram tempos primitivos. Naquela época, os 
homens ainda faziam guerras e muita gente morria de fome, todavia 
já sabiam festejar. 

Acontecia assim: 
Bebiam o sangue de um bode ou touro (ou, dependendo dos 

humores, de um homem mesmo) e comiam sua carne. Faziam a 
vítima em pedaços ainda viva. Era chamada de “sagrada comunhão” 
e acreditava-se que o próprio deus penetraria naquele corpo e se 
uniria à sua alma. Na comunhão, faziam-se eles próprios deuses. 
Tudo isso ocorria durante as famosas bacanais. Tal fora a 
disseminação desses rituais, também conhecidos como “orgias 
dionisíacas”, que os sacerdotes de Delfos e os governantes de Atenas 
se viram obrigados a adotar Dionísio no sagrado Olimpo, embora 
tenham se desdobrado para atenuar as coisas, trocando o frenesi do 
vinho por procissões ordeiras acompanhadas por cantorias. 

Mais tarde, o herdeiro de Dionísio seria nada menos do que o 
próprio Cristo. 
 
 
duas menções a crotona 

 
m Crotona, Pitágoras se estabeleceu e abriu uma nova 
escola. Nela, fundou o princípio de oportunidades iguais 

para homens e mulheres. Nos séculos seguintes isso fora 
providencialmente esquecido. 

Também em Crotona, recebemos a notícia do triunfo de seu 
exército sobre Síbaris. Como todo mundo sabe, Síbaris tinha um 
formidável exército de trezentos mil homens. Favas contadas que 
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arrasariam Crotona. Por favas contadas, cheios de si, esqueceram-se 
de combinar com os adversários que seria uma vitória esmagadora. 
Sem saber, portanto, de nada disso, os crotonianos receberam com 
música os sibaritas. Habituados a dançar, os cavalos dos sibaritas 
começaram, então, a movimentar-se no ritmo da música. Foi um 
deus-nos-acuda. Os sibaristas foram humilhados, arrasados, 
destroçados, e sua cidade foi saqueada de tal forma, que menos de 
um século depois, quando os atenienses chegaram naquela região, 
não encontraram sinal algum de cidade, e tampouco de sibaritas, 
mas como gostaram do local, fundaram ali, por hábito, mais uma de 
suas colônias, Turii. 
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Carola Saavedra | Autora dos romances Toda terça 
(Companhia das Letras, 2007), Flores azuis 
(Companhia das Letras, 2008; eleito melhor romance 
pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, finalista 
dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti), 
Paisagem com dromedário (Companhia das Letras, 
2010, Prêmio Rachel de Queiroz na categoria jovem 
autor, finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e 
Jabuti), O inventário das coisas ausentes (2014) e Com 
armas sonolentas (2018). Seus livros foram 
traduzidos para o inglês, francês, espanhol e alemão. 
Está entre os vinte melhores jovens escritores 
brasileiros escolhidos pela revista Granta. 

 
breve início do mundo (episódio em três movimentos) 
 
I 
 

 mundo tinha acabado de acontecer. Era tudo ainda tão 
novo que nem sequer havia anoitecido. O mundo era todo 

um único clarão. As horas passavam, mas o dia era sempre o mesmo, 
como se todas as horas fossem uma única hora, repetindo-se 
insistentes, no céu e na extremidade do céu. Até que o céu começou 
a desvanecer, e a extremidade do céu foi se tornando cor de fogo, 
cor de mato, cor de mar escuro, e o céu foi ficando parecido com a 
terra. Parecido com um tamanduá. Primeiro apenas a extremidade, 
depois o céu inteiro da cor de terra da cor de um tamanduá. No início 
um tamanduá vermelho, um tamanduá dourado, depois um brilho 
mais escuro e mais escuro e ainda mais escuro até que até mesmo o 
céu deixou de ser um tamanduá, e em seu lugar as estrelas, que 
antes eram o brilho do corpo do tamanduá, e em seu lugar a lua, que 
era o brilho do olho esquerdo do tamanduá, então apenas o brilho do 
tamanduá sem o tamanduá. E a lua não se chamava lua, e as estrelas 
não se chamavam estrelas, e nem mesmo a noite se chamava noite, 
eram coisas sem nome, como são todas as coisas que existem pela 
primeira vez. 

E os homens ficaram ali, nessa primeira noite, junto ao brilho 
do corpo e do olho esquerdo de um tamanduá. E os homens tiveram 
muito medo, porque o medo é o segundo sentimento que 
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acompanha as coisas sem nome, porque o primeiro sentimento é 
uma espécie de espanto, que é o que surge quando surgem as coisas 
pela primeira vez e ainda não são boas ou más. Porque no instante 
em que as coisas surgem, elas ainda não tiveram tempo de ser o que 
são, e nem elas mesmas sabem da sua natureza. Então a noite não 
era boa nem má nos primeiros instantes e os homens abriam 
estranhos sorrisos. Mas depois o tempo continuou passando e a 
noite continuou ali com seu olho e com seu brilho de estrelas sem 
nome. E os homens começaram a ficar apreensivos porque 
percebiam que a noite começava a procurar algo que a sustentasse. E 
começaram a ouvir o barulho de bichos que até então não existiam. E 
os homens não sabiam que tantos bichos de duas, quatro ou muitas 
patas poderiam existir dentro da noite. 

E os homens sentiram um medo novo naquela primeira noite, 
e passaram todas as horas que não acabavam nunca olhando para o 
brilho e para o olho do tamanduá. Até que em algum momento o 
tamanduá adormeceu e fechou o único olho. Até que pouco a pouco 
o brilho do tamanduá começou a se extinguir, e o céu foi mudando 
de cor, e o tamanduá desapareceu por completo. Até que voltou a 
ser dia, como havia sido sempre, e isso os homens reconheceram, e 
reconheceram o sol, e o seu brilho que era muito diferente do 
tamanduá. E o medo dissipou-se porque agora as coisas que surgiram 
eram as coisas que tinham nome e os bichos que tinham nome, e 
eles podiam vê-las com os próprios olhos e o próprio espanto. 
 
II 
 

Aconteceu muito longe dali. No início não havia casas, nem 
ocas, nem barracos, nem choupanas, nem coisas que carregassem 
esses nomes, e a terra era apenas terra e mato fechado e um rio que 
o atravessava. Era uma terra atravessada por muitos rios que iam e 
vinham em direção ao norte, em direção ao sul, e faziam o barulho 
que costumam fazer os rios quando só há a terra e o mato e os rios. E 
o barulho se repete e se repete por dias e noites e dias, até 
incorporar-se à paisagem, até tornar-se um barulho que não existe, 
até tornar-se uma espécie de silêncio. Porque o silêncio é um barulho 
desde sempre. Porque o silêncio é música que nunca cessa. Mas de 
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tempos em tempos o silêncio se quebrava. A música. E vinham 
passos e ritmos e dias e noites e dias que passavam. Depois os passos 
e tudo o mais ia embora, seguindo o seu caminho e tudo voltava a 
ser o momento anterior. O silêncio da terra e do mato e dos rios. A 
música. Até que um dia, em meio aos passos e ritmos que 
atravessavam, alguém parou por alguns instantes e disse, surpreso, 
ou apenas uma forma de encanto, olhe, uma árvore, ou um rio ou um 
macaco ou um tamanduá. Alguém disse olhe e todos ficaram mudos, 
a música que se instaurava, e quem falou ficou ali em suspenso 
esperando resposta, enquanto todos olhavam a árvore ou o rio ou o 
macaco. Só depois de um longo tempo, talvez dias e noites e dias, 
alguém também parou e repetiu é mesmo, uma árvore, ou um rio ou 
um macaco. Feito eco, feito uma segunda voz, ou uma espécie de 
resposta. E foi quando algo aconteceu, ou acabou de acontecer. 
Ficaram todos ali imóveis, surpresos com o que haviam visto, a 
árvore, o rio ou o macaco, como se olhassem para aquilo pela 
primeira vez, e abriram um sorriso estranho, porque a árvore ou o rio 
ou o macaco haviam ficado ali também, imóveis, como se eles 
mesmos descobrissem alguma coisa. E quando a noite chegou os 
homens construíram ali um leito para poder continuar olhando para 
a árvore ou o rio ou o macaco, e apontando e repetindo, olhe, uma 
árvore ou um rio ou um macaco, feito ritmo, feito música. E a noite 
surgiu com seu olho de tamanduá e pareceu-lhes menos assustadora. 
Pela primeira vez, menos assustadora. E dormiram e sonharam 
sonhos ao mesmo tempo estranhos e parecidos, como se sonhassem 
todos um mesmo sonho, como se cantassem todos a mesma música. 
Como se sorrissem. E quando amanheceu, alguém mais disse, olhe, 
uma árvore, ou um rio, ou um macaco, e continuaram naquela 
estranha surpresa, como se olhe não fosse um imperativo e sim uma 
pergunta. E ficaram ali, esperando, e repetindo, e esperando. Até que 
anoiteceu novamente. E novamente o tamanduá e o olho de 
tamanduá, e novamente tiveram sonhos estranhos e parecidos. E 
assim passaram-se muitas noites, e as coisas começaram a se 
transformar, como se o corpo e o nome das coisas tivesse se tornado 
mais compacto, mais lento e mais pesado. E como se a música de 
repente fosse outra, e o silêncio fosse outro. E eles decidiram então 
construir um teto que os separasse das aves noturnas e das estrelas, 
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que também haviam se tornado mais lentas e mais pesadas e outras. 
Então o tempo passou, e o tempo continuou, e descobriram que o 
teto os separava da noite, mas também do dia e da chuva e das copas 
das árvores, e criava ali uma estranha acústica. E ficaram ali, em volta 
do leito e do teto e das folhas que espalharam debaixo do teto, 
sempre lentos e pesados e sempre outros, pensando que amanhã, 
amanhã sim, partiriam. 
 
III 
 

Primeiro tudo nasceu. Nasceram as estrelas e os planetas e os 
rios e o mar e os macacos e os tamanduás. E as coisas continuaram 
nascendo e nascendo e nascendo e povoando o mundo que ainda era 
muito grande e não acabava nunca. E por muito tempo as coisas 
continuaram nascendo e povoando e nunca acabando, até que um 
dia ou uma noite ou um dia, a primeira coisa acabou. E a ela se 
seguiram outras coisas e bichos, bichos de quatro patas, e bichos de 
duas patas, e até mesmo bichos sem patas, e até que um dia, um 
homem, bicho de duas patas, soltou um grito, que não era grito de 
macaco nem pássaro, era grito de coisa acabando, de homem 
acabando, e como eles não sabiam o que era um homem acabando, 
não sabiam que era um grito, nem tinham nome para chamar o grito 
que vinha de um bicho de duas patas como eles, como tantos outros 
como eles. Um homem acabando. E pela primeira vez eles viram o 
que era um homem que acabava e não mais nascia nem povoava o 
mundo, o mundo que nunca acabava. Pela primeira vez eles ouviram 
o grito, que era um grito assustador e insistente por longo tempo 
insistindo, um longo tempo que nunca acabava de passar para o 
homem que gritava, para os homens que ouviam, e para o próprio 
grito, que por longo tempo insistiu, e insistiu, até tornar-se ritmo, até 
tornar-se música. Até que aos poucos foi se apagando, diminuindo, 
diminuindo, até transformar-se num gemido, até transformar-se num 
gemido longo e cansado, até desaparecer. E eles viram pela primeira 
vez a primeira pessoa que deixava de ser uma pessoa. Viram o 
momento em que se deixava de ser uma pessoa e não sabiam que 
nome dar àquele corpo que restava e que não era nada, apenas um 
corpo de duas patas que não se mexia mais nem emitia sons, nem 
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gemidos, nem ao menos um susto, nem ao menos a inconstância da 
música. E fizeram então um círculo em volta do homem que deixava 
de ser uma pessoa, enquanto do lado de fora do círculo, as crianças 
brincavam com os macacos, que também tinham duas patas e 
continuavam existindo e se mexendo e gritando. E os homens e 
crianças e macacos ficaram ali, do lado de fora do círculo, por muitos 
dias e noites, ao lado do homem dentro do círculo, por muitos dias e 
noites, e os homens cantavam e contavam histórias e as crianças 
brincavam com os macacos e o homem dentro do círculo não fazia 
nada. E o tempo passou, e as crianças cresceram, e passaram elas 
também a fazer companhia ao homem, dentro e fora do círculo, e a 
cantar e a contar histórias. Dentro do círculo onde não se acordava. 
Fora do círculo, de onde se olhava com espanto e fascínio para 
dentro do círculo. E enquanto isso o homem dentro do círculo que 
era cada vez menos uma pessoa, sua carne comida por outros bichos 
de duas e quatro e sem pata alguma, e seu rosto comido por outros 
bichos era o rosto de alguém que não poderia nunca ter tido um 
rosto. Até que um dia, alguém se aproximou e impaciente e com frio 
e com medo, jogou sobre o rosto do homem um punhado de terra, 
porque o rosto de um homem que havia deixado de ser uma pessoa 
era um rosto em silêncio. A terra que o separava dos dias e das noites 
e dos dias, feito um teto, feito casa, e desfez-se o círculo e cobriu-se 
o homem inteiro de terra para que finalmente eles pudessem ir 
embora. E assim, desfez-se o círculo e todos foram embora. 
Enquanto que embaixo da terra, no lugar dos olhos, havia agora duas 
órbitas, e no lugar da boca, uma cavidade, e de onde surgira o brilho 
e a música, agora apenas órbitas, cavidades, e os bichos que se 
aninhavam dentro delas. Até que tudo se tornasse um único corpo e 
um único bicho. 
  

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 23 | 



Eltânia André | Nasceu em Cataguases-MG, mora em 
Lisboa. Autora do livro de contos Manhãs adiadas 
(Dobra Editorial, SP, 2012), dos romances Para fugir 
dos vivos (Ed. Patuá, SP, 2015) e Diolindas (Ed. 
Penalux, SP, 2016, escrito em parceria com Ronaldo 
Cagiano), e do livro de contos Duelos (Ed. Patuá, SP, 
2018). 

 
os fantasmas da rua azevedo 
 

“Silêncio. Ponho o ouvido à escuta e 
ouço sempre o trabalho persistente do 
caruncho que rói há séculos na 
madeira e nas almas.” (Raul Brandão 
Humus) 

 
 casa dos Goldstein: uma entre tantas naquela rua, a única 
com a aura de sombras; espectro da melancolia. 

Inexoravelmente, sobressai a debilidade diante do que é 
heterogêneo, portanto, denominaram: Assombrada. Ela destacava-se 
das outras pelo aspecto de decadência, as cores se transformaram 
em tons desbotados, as paredes da varanda descamadas pela 
umidade, caíam em lascas pelo chão. A varanda, coadjuvante de 
musgos e parasitas, foi invadida pelas plantas que se emaranhavam 
numa densa teia de galhos e folhagens, sem que fosse possível 
distingui-las umas das outras espécies. Em dias de chuva, as goteiras, 
que escapolem do teto, caem dentro de baldes sem alças ao redor do 
capacho com a inscrição inútil e quase ilegível: “Bem-vindo. Família 
Goldstein”. Dentro, no interior dos cômodos, o hálito do medo 
escapava e pairava no ar, sob a tutela da escuridão que se instalava 
antes dos anoiteceres. Ali, eles sentiam-se protegidos da boca 
escancarada que é o mundo do lado de fora. 

Aquela geração chegou durante a Segunda Guerra Mundial, 
envergonhada pela atuação do parente distante quando foi soldado 
do exército de Hitler. Matou a criança indefesa como se matasse a 
uma galinha — repetia incansavelmente o patriarca — o velho 
Goldstein. Envenenou nossa ética. Não suportaram tamanha 
vergonha, então o grão de café sobrevoou o mapa-múndi e caiu 
indeciso nos limites entre o Brasil e a Argentina, o velho optou por 
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respeitar a sorte: morariam na América do Sul, em território 
brasileiro. Instalaram-se em algumas cidades brasileiras em razão do 
cargo executivo do velho Goldstein numa multinacional de 
mineração. Então, seu único filho conheceu uma prima vinda da 
Alemanha; casaram-se em poucos meses, sem interregno de 
noivado. Ganharam o terreno como presente de casamento, onde 
seria erguida a casa “assombrada”. Participaram da construção e de 
cada detalhe, os Goldstein trabalharam pesadas horas, dias seguidos, 
economizaram tostões para a realização do sonho de cimento e 
tijolos. Havia histórias a contar a partir de cada centímetro 
construído. Não contrataram nenhuma mão de obra externa, 
trabalho árduo, lento e íntimo. Depois da casa dos Goldstein pronta, 
receberam seus filhos Ludwig e Benjamin. Bem-vindos ao mundo, 
garotos! Tinham necessidade de preservar o sangue e os valores da 
família, desde que o velho Goldstein faleceu de enfarte fulminante — 
o que abalou muito a confiança do Goldstein filho, caminhar sem o 
velho pai seria penoso. Eram como as plantas da varanda, um bloco 
homogêneo. Bastavam-se. O mundo lá fora não os seduzia, ao 
contrário, sentiam-se inseguros como os animais em extinção. 
Falavam, repetidamente, através de códigos secretos, sobre o 
parente alemão que servira ao comando do exército nazista, as 
barbáries de que os homens são capazes, do destino que o grão de 
café reservou para eles. Atentos às notícias políticas, econômicas, 
culturais. Tudo era importante e premonitório. Vozes ecoavam. Eram 
notícias reveladoras do mundo invasor e bélico. Múltiplas ameaças 
proliferavam em suas mentes, o refúgio, a pequena paz limitava-se à 
proteção daquelas paredes. A casa dos Goldstein, uma muralha que 
os blindava contra os perigos da guerra, pois sempre haverá 
confrontos, guerrilhas, sempre haverá perigo. Maldito nazista — a 
voz (frágil e baixa) do velho patriarca zunia no ouvido dos Goldstein. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. As pessoas eram 
perigosas. Havia o medo. E havia a necessidade da preservação da 
família alienígena. Excêntricos. Loucos. Jamais abriam totalmente as 
janelas, nem as pesadas cortinas de linho. Olhos acesos na escuridão. 
Vaga-lumes humanos. Luzes somente eram acesas diante de extrema 
necessidade. Como no dia em que o fecho de ouro do colar de 
pérolas da sra. Goldstein, inexplicavelmente, enroscou-se no zíper do 
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vestido e as cinquenta e seis pérolas, que há séculos pertenciam à 
família, libertas, espalharam-se pela sala. Foram dias de busca, pois 
uma delas encaixou-se dentro do velho guarda-chuva hibernado no 
canto do sofá e outra se aninhou na trinca de um dos tacos 
carcomidos pelos cupins. Aquilo foi até divertido. A iluminação usual 
era composta pelos abajures e candelabros espalhados pelos 
cômodos. Na sala e nos quartos, o desbotado papel de parede, fixado 
após o nascimento do segundo filho, ainda servindo de decoração, 
sem nenhum grande rasgo, apenas o mofo dos anos alojava-se 
discretamente entre os desenhos dos ramos das flores, sutilmente 
enfraquecidos. Aquilo que se envergava ao tempo e ao uso, 
permanecia sem reparos; registros fechados, ralos entupidos, as 
lâmpadas, que se apagavam, normalmente não eram substituídas. 
Conservaram o que foi possível. O cesto de lixo — inútil utensílio, os 
cômodos e prateleiras a cada ano mais invadidos por bibelôs e 
miudezas. Desatentos à faxina, as pilhas de cadernos, de livros, 
jornais do tempo da guerra, cédulas e moedas fora de circulação 
impediam que o espanador ou a vassoura fizessem seus trabalhos 
com eficiência. Colecionadores de inutilidades e do tempo, sem 
disposição para cederem, viviam aprisionados aos objetos, tentavam, 
desesperadamente, interceptar a existência num conteúdo tátil, 
conservando suas almas alentadas pelo acúmulo de ninharias. Um 
tormento ceder, qualquer oferenda tinha uma função de preservação 
dos Goldstein. O armário da cozinha abarrotado de tacinhas de 
sorvetes, muitas abrigando teias de aranhas. Se o país vivia o império 
da ditadura, o melhor era não se envolverem com os militares e nem 
com os comunistas. Se o país vivia a efervescência das Diretas Já, 
melhor não se abrigarem debaixo da enorme bandeira. Se o país vivia 
a expectativa do impeachment do presidente, melhor travar com 
durepoxi os ralos do banheiro para evitar que baratas surgissem a 
rondar livremente. Intensificaram as medidas de segurança quando 
viram, pela velha televisão, corpos dilacerados de crianças vítimas de 
ataques israelenses. Complicada equação que culmina em mortos. 
Como compreender o primo assassino ou o anônimo assassino? 
Confusos e permanentemente aterrorizados furavam paredes para 
servir de observatório. Não compreendiam os estranhos seres: 
homens. Como entender? Tinham que se proteger contra o mal. 
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Tudo aquilo trazia à tona o tiro certeiro que o parente disparou na 
cabeça da criança judia. O parente ressurgia em figura militar, 
policiais e suas balas perdidas, cérebros a céu aberto. Qualquer 
homem de qualquer raça pode empunhar uma espada ou disparar 
uma arma. Era isso: um vírus que se espalhou um dia. Não podiam 
limpar-se da vergonha, do asco que se estendia para outras mãos, 
esmagam inimigos ao redor do mundo. Viva o petróleo. Viva a 
indústria bélica. Viva a religião. Vivas, ouviam pelo alto-falante do 
rádio de Benjamin. Homem inimigo do homem; desde quando, meu 
Deus? — agonizava a mamãe Goldstein. O primo propagou-se como 
um vírus, desde a Antiguidade? Estavam confusos. Clones copulavam. 
Podiam travar as janelas e as torneiras e planejar estratégias contra o 
assustador mundo externo. Banho para quê? As torneiras vedadas, 
apenas a da pia da cozinha funcionava. Foco nos perseguidores. 
Malditos, todos. Assassinos de uma figa. Ratos imundos, todos. Papai 
Goldstein sussurrava com sua boca murcha e cansada de protestar: 
estamos submetidos à maldição que começou com aquele 
desgraçado, matou a criança indefesa, agora nós, os inocentes 
Goldstein, teremos que pagar o alto preço pelo seu erro: a reclusão. 
Escória, vergonha: repetia os xingamentos herdados. O coro ganhou 
repertório ilustre. Homens não melhoram e matam-se como 
percevejos. Sombras de antigas guerras. Havia dias em que o homem, 
com seus cabelos grisalhos e ensebados, com os olhos insanos, 
disparava ao léu seu confuso discurso, os outros três personagens 
reproduziam falas uns dos outros. Confusos; xingavam qualquer 
etnia. Às vezes, falavam ao mesmo tempo, numa confusão babélica, 
desesperados, lutando contra estranhos seres. O mau cheiro de seus 
corpos contrastava com o frescor que escapava da dama-da-noite. A 
vizinhança indignada, dizia: precisam ser internados. A mamãe 
Goldstein passava seus dias entre o olho mágico e as gretas das 
persianas. Vermes. Como ficariam tranquilos, se, depois da 
tecnologia, eram monitorados pelos computadores dos Estados 
Unidos? Inimigos espionam por satélites, a inteligência era mais uma 
tirania contra eles. Alguns dias, acordavam em alta noite e desciam 
do segundo andar para enfrentar, se necessário, o perigoso mundo 
do lado de fora. Cada um na sua trincheira, pronto para a guerra. 
Passavam o resto da madrugada com o olho grudado no buraco da 
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porta, aprender com os vietnamitas, dizia o filho mais velho que era 
expert em estudar estratégias; cavavam túneis no chão da cozinha e 
da despensa. Haveria modos de fuga diante do ataque. E aquela hora 
chegou: viaturas estacionadas do lado de fora, o megafone pedia a 
rendição dos Goldstein. 

Fantasmas da Rua Azevedo. 
Homens do resgate, da vigilância sanitária, Guarda Municipal, 

vizinhos nas calçadas, cachorros latindo, as avencas na varanda há 
muito mortas de inanição e noutras latitudes guerras sem fim. 
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Luisa Geisler | Ganhou o Prêmio SESC de Literatura 
de 2010 quando tinha apenas 19 anos com o seu livro 
de estreia Contos de Mentira, que também foi 
finalista do Prêmio Jabuti. No ano seguinte, ganhou 
de novo com o romance Quiçá. Em 2012, foi incluída 
na antologia Os melhores jovens escritores brasileiros, 
organizada pela revista britânica Granta, sendo a mais 
jovem autora selecionada para a coleção. Desde 
então, publicou mais dois livros, Luzes de emergência 
se acenderão automaticamente (Alfaguara, 2014) e 
De Espaços Abandonados (Alfaguara, 2018). Tem 
livros e contos traduzidos e publicados internacio-
nalmente em países que, numa imagem forçada, vão 
da Argentina ao Japão (via Atlântico, no caso). É 
mestre em Processo Criativo pela National University 
of Ireland. 

 
feliz aniversário 
 

s tias permaneceram no carro, Sofia e a mãe só buscam o 
bolo, questão de minutos. Saem da confeitaria, a mãe 

carregando, com as duas mãos, a caixa. No banco do carona, Juliana, 
a prima, destrava as portas. Os óculos de sol, a janela aberta e a 
camiseta de mangas longas da prima são incompatíveis. Juliana 
emagreceu muito desde a última vez que ela e Sofia viram-se. 

Enquanto Sofia planeja sua entrada no banco traseiro, Juliana 
— no banco da frente — ajeita as mangas longas. 

As duas tias, ambas com IMC de classificação de, no mínimo, 
obesidade mórbida, empurram-se para que Sofia entre no carro, no 
banco de trás, ao lado delas. A mãe de Sofia insiste que ela coloque o 
cinto de segurança. Sofia coloca-o, ajusta a postura, sente o apertão 
no peito. Ajusta as pernas com dificuldade no banco de trás do carro, 
as tias grunhem a cada movimento. Apertam-se. A mãe coloca 
devagar a caixa de papelão no colo de Sofia. Mal a mãe vira-se para o 
volante, ela enche a filha de recomendações. A caixa gelada pesa no 
colo da garota. 

Sofia mexeria mais as pernas se pudesse, se não tivesse um 
metro e oitenta. Um metro e oitenta que se tornaram um metro e 
oitenta só de pernas. O banco vibra enquanto a mãe liga o carro e 

A 
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dirige-se à casa de Juliana e da tia. Juliana permanece em silêncio, 
mexe nas mangas, puxa-as para cima das mãos. 

As tias voltam à conversa em voz alta com a mãe de Sofia. 
Falam da festa. O calor deixa marcas de suor nas roupas de tecido 
estampado, na região das axilas. Sofia concentra-se no bolo dentro 
da caixa: o bolo da prima é bonito, sim. Confetes coloridos cobrem o 
bolo, o recheio tem camadas coloridas das cores coloridas do 
colorido do arco-íris. O bolo tem — conforme a atendente chama — 
uns três andares de glacê magenta. O peso pressiona as pernas de 
Sofia, machuca. As tias falam dos salgadinhos, da festa, dos convites, 
da decoração da casa, telefonemas, de quem virá à festa, de quem 
não virá, xingam os ausentes com palavrões. 

— Mas nem por isso as pessoas tinham que deixar de 
comparecer — diz uma tia. — A gente não precisa se ver só em 
aniversários. 

Sofia imagina que a mãe se esforce para ouvir as tias com os 
ruídos de carro, que entram pela janela escancarada de Juliana. A 
mãe, dirigindo, olhando as ruas, os carros, diz: 

— É que muita gente se magoou. Acham que é coisa de gente 
mimada. 

— E não vir quer dizer o quê? 
Juliana pede, sua voz baixa, pede que mudem de assunto, que 

falem de outra pessoa. A tia baixa a voz, volta a falar dos salgadinhos 
de festa, do bolo escolhido colorido com colorido colorido colorido 
especialmente para a festa. Reclama de um farol onde pararam. 

O carro abafa-se com a espera sob o Sol, calor, bolo úmido. As 
pernas da tia ao lado prendem, cada vez mais, Sofia entre a porta do 
carro e contra a gordura da tia. Sofia sente suas pernas mergulharem 
no tecido adiposo, a gordura da tia abraça o raquitismo de Sofia. 
Sofia respira fundo, sentindo o cheiro do aromatizador de lavanda, o 
cheiro de rua entra pela janela. Náusea. Falta-lhe ar, falta-lhe ar, todo 
o ar do carro, todo o ar das janelas escancaradas é supérfluo, falta-
lhe ar dentro do pulmão, ela nunca encherá o pulmão de oxigênio 
por completo, falta-lhe silêncio. 

Sofia inspirando e expirando, repetindo para si que tudo ficaria 
bem, a umidade do bolo atravessando a caixa atravessando a calça 
jeans até as coxas magras, até os ossos. 
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Juliana vira o pescoço para trás, o cinto de segurança 
impedindo-a de virar-se inteira. Juliana olha para Sofia por trás dos 
óculos de sol. Os óculos de sol cobrem metade do rosto e metade da 
expressão. Com um sorriso literalmente amarelo, Juliana diz com a 
voz baixa: 

— Tá tudo bem aí contigo? 
Juliana voltou para casa há apenas uma semana. A umidade do 

bolo atravessa a caixa e atravessa a regata de Sofia, gruda na barriga. 
Juliana perdeu tantas aulas na universidade, talvez o semestre 
inteiro, talvez reprovasse por faltas. Sofia sentiu a falta da prima 
durante Antropologia IV, quis dormir durante todo o pós-
estruturalismo. 

O celular tocara num dia de calor idêntico. Sofia lembrava-se 
que naquele dia vestira uma jaqueta de moletom sobre o pijama e 
passou calor no hospital sem poder tirá-lo. Sofia não se recordava se 
o calor pertencia àquele dia ou ao moletom. Mas o corpo inteiro 
suara. Parecia a Sofia que tudo aquilo fazia anos, mas foram 
semanas. Sofia, de férias, meio adormecida em casa, recebendo a 
ligação dos tios no meio da tarde. 

Sofia lembrava-se que fazia brigadeiro de panela naquela 
tarde. 

Chamaram Sofia e a mãe ao hospital. Sofia sujou o pijama, 
vestiu a jaqueta de moletom. Os tios deveriam estar em viagem, mas 
sentiram-se culpados de deixar Juliana sozinha. A família deveria 
viajar em conjunto, como sempre fizera. Voltaram. Na sala de espera, 
as lágrimas emolduravam os discursos de “e se…”, jogando as culpas 
em todos os lugares e pessoas. Sofia baixou a cabeça quando os pais 
perguntavam a ela por que Felipe, o namorado de Juliana, não 
atendia aos telefonemas deles. O médico acalmava-os, afastava as 
preocupações, deixassem Felipe de lado, o pior já passara, Juliana 
estava bem, estava ali. 

Quando eram pequenas, Sofia e Juliana gostavam de dançar 
atrás da casa, perto da árvore. A tia derrubaria a laranjeira para 
aumentar a garagem. Juliana chorou trancada no quarto ao saber da 
laranjeira. 

Juliana sempre foi sensível demais. 
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O farol abre. Sofia sorri. O carro vibra com o movimento do 
motor, movimento das ruas. O cheiro de suor que vem das tias e dela 
mesma não a incomoda. O mormaço do carro, a umidade que Sofia 
lança na camiseta regata dela, em sua testa, em torno de seu cabelo 
loiro preso num curto rabo-de-cavalo, nada daquilo a incomoda. O 
bolo pesa no colo. Juliana acabou de perguntar se está tudo bem lá, 
com Sofia, com Sofia e Juliana, a sensível Juliana, sem Felipe, mas 
com Sofia e Juliana e Sofia sorri: 

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

 
teresa cristina pisa o Valongo 
 

 possível sentir o tumulto deste lugar. Não o tumulto de 
agora, digo do tumulto de antes, que não se traduz nos 

estilhaços, nos fragmentos de louça, no trapo de pano da costa, nos 
amuletos perdidos, ifás, pedaços de âmbar. É possível sentir o 
tumulto desse cais, desse ancoradouro onde a Imperatriz manca e 
feia desembarcou, mas antes dela, milhares. 

É evidente a desordem que atravessa os séculos, os pretos nus 
em procissão para o mercado, o tilintar dos ferros, o canto lamurioso 
de quem se sabe morto. 

Não se atravessa a Calunga sem morrer, alguém sussurra em 
meio às buzinas do trânsito parado na Avenida Venezuela. 

O comércio de gente na Rua Direita fede. O cemitério dos 
pretos novos fede, vinte a trinta mil homens, mulheres e crianças 
mortos, e tudo fede. 

Insumo perdido, diz uma voz, supostamente de um traficante. 
É possível sentir a inquietação por baixo do chão, em torno das 

casas, nas frestas dos tijolos, dos monumentos. A salva festiva a 
recebe, cinco segundos entre um tiro e outro. 

Cinco segundos. 

É 
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Teco teleco teco, pepinos não são bonecos. É a saudação dos 
canhões. 

Fogo! Um! 
Todo navio é um tumbeiro. 
Aqui era o Valongo, sinhá! 
As vozes se misturam, e seu alvoroço. 
Não, ela não é como se esperava que fosse: dois centímetros 

mais alta, três dedos mais magra, o cabelo um tom mais claro, os 
olhos mais límpidos. 

Eu sou a Imperatriz, ela diz para si mesma, como se isso 
concedesse alguma segurança, mas a ela só falta exigir-se que exiba 
os dentes. 

Não vai mostrar os dentes, Sinhá. Sinhá é branca. Ponha-se no 
seu lugar. 

Aqui era o Valongo, sinhá! Nós morreu tudo aqui e eu valia 
mais que uma casa. 

Uma mulher ao mar, o que seria? Um acidente, uma sereia? 
Uma mulher negra ao mar, o que seria? Prejuízo? 
Ela não sabe, nem vai saber. Ela é a Imperatriz Silenciosa, 

aquela que enxuga os olhos e prossegue. Hoje não é dia de morrer, 
mas um coração que se parte em dois é um cadáver aos cacos. 

E os instrumentos dos arqueólogos não sabem precisar o 
tremor de carne que a terra sente. Que a terra ainda sente. 
 
______________ 
Nota: O Cais do Valongo foi construído para receber as pessoas negras que vinham 
escravizadas da África para o Brasil. Isso lá pelos idos de 1700 e tantos. Nenhuma 
outra nação do mundo recebeu tantas pessoas escravizadas. O Marquês de Lavradio, 
que era intendente na época, ou algo que o valha, proibiu que as pessoas negras 
fossem comercializadas no centro do Rio de Janeiro, porque vinham doentes, porque 
morriam aos montes depois de desembarcar, porque a gente de bem não suportava 
ver a verdade de suas carnes expostas. Então o Valongo virou aquilo, um complexo 
onde se desembarcavam as peças, eram assim que eram chamadas as pessoas, onde 
se isolavam os doentes, onde eram enterrados em uma vala a que chamavam de 
cemitério, e onde se vendiam os que escapavam da travessia da Calunga, o Atlântico, 
o lugar místico da morte para tantos povos de lá, do continente negro. 
 

Quando o Imperador Dom Pedro Segundo, um século à frente, resolveu acreditar no 
retrato pintado à óleo, o photoshop da época, que fizeram de Teresa Cristina de 
Bourbon e quando resolveu soterrar o Valongo para transformá-lo no Cais da 
Imperatriz, onde a princesa desembarcaria, a mesma, casada por procuração, só que 
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outra, em tudo diversa da imagem que lhe fora vendida, o que ele queria? O que ele 
imaginava? E ela, aos 21 anos, leitora talvez de folhetins e contos de fadas, mandada 
buscar de fragata e duas corvetas, como Cinderela em sua carruagem de abóbora, 
vivia em que mundo? Imaginava que o rapazinho que lhe seria infiel anos mais tarde 
com a babá de sua filha, iria olhá-la como o quê? Uma peça? 
 

Há lugares no mundo em que as lágrimas não cessam. E os instrumentos dos 
arqueólogos não sabem precisar o tremor de carne que a terra sente. Que a terra 
ainda sente, esse tremor que chega do mar. 

 
| conto do livro inédito Desmoronamentos, a ser publicado em 2018 pela Editora 
Nós. | 
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Liliane Prata | Jornalista e escritora. Autora de Sem 
Rumo (Editora Planeta), entre outros livros. Mantém 
um canal no YouTube, Canal da Lili. 

 
bombardeio 
 

 casa não é como ela imaginava. Mas pouco, muito pouco, 
tem sido como ela imaginou um dia, e seguir pelo corredor 

pisando o chão que enxerga, e não o chão que acha que quer ou deve 
enxergar, é mais uma tentativa de ajustar as retinas à paisagem e não 
a paisagem às retinas. O fim dos passos dá para uma edícula; parado 
à porta, um senhor a cumprimenta sem simpatia. Isso a incomoda um 
pouco. Ela sempre valorizou muito a simpatia. 

— Você pode se sentar aqui — ele aponta uma cadeira preta 
articulada, parecida com uma dessas cadeiras antigas de dentista. 

Ele deixa o cômodo e ela sente medo. Ela se lembra de Emily 
Dickinson: Eu gosto da expressão da agonia porque sei que ela é 
verdadeira. Mas e a alegria, não seria verdadeira? De qualquer modo, 
é assim que anda vivendo ultimamente — agonizando, porém, 
sentindo que não está fingindo nada para si mesma. Está se 
reconhecendo quando se olha no espelho. 

Uma escrivaninha, uma jarra com água, livros que parecem ter 
saído há muito tempo de circulação. Uma pilha de papéis ao lado de 
um vaso. Flores amarelas. Pela janela aberta, entra mais silêncio, um 
silêncio vindo do jardim, um silêncio de outra ordem. Na parede da 
frente, um quadro com uma imagem de Jesus Cristo. Jesus está 
sereno, à beira de um rio, conversando com crianças. A imagem não 
é familiar. Por que não está sangrando na cruz? Ela bota a mão no 
peito acelerado. Não sabe o que vai acontecer, mas deseja continuar 
ali, e isso já é alguma coisa. Foi parar naquele endereço muito mais 
por desespero do que por escolha, e o desespero já a havia colocado 
em situações sombrias, mas também já a havia tirado de situações 
sombrias — nunca se sabe o que esperar do desespero. O fato é que, 
quando sua amiga lhe contou sobre aquele senhor, sua voz saiu antes 
de qualquer preocupação: quero ir lá. Quero ir lá! “Ele dá aula de 
física na universidade federal, ele é sério”, a amiga tinha dito. “Você 
só não pode sair contando pras pessoas, porque acho que ele 
perderia o emprego.” 

A 
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— Você precisa, como todos nós, parar de se identificar tanto 
com o sofrimento — ela ouve de repente. 

O senhor está se aproximando dela com fones de ouvido e um 
par de óculos pretos. 

— Você vai ouvir uma história diferente em cada ouvido. Não 
procure entendê-las. Elas estão apenas inserindo novas crenças na 
sua mente por meio de metáforas. O melhor jeito de aprender é com 
metáforas. 

— Olha, interessante, uma bela defesa da literatura, essa. Eu… 
— Em vez de ouvir “Vença como esse rapaz”, por exemplo, 

você ouvirá: “O rapaz está subindo a escada. Ele sobe os degraus com 
serenidade”. Com os óculos, você verá luzes coloridas alternadas, 
piscando. É como se fosse um bombardeio de cores. Isso a ajudará a 
não dispersar. Você não precisa entender o que está sendo dito, mas 
não pode dispersar. 

Ele ajeita os óculos e os fones nela e sai. Ela sorri sem 
perceber. E então rosa, vermelho, roxo, laranja. Uma moça está em 
uma floresta, conversando com um cavalo, e depois recebendo a 
visita de um extraterrestre. Verde, cinza, azul escuro, azul claro. Um 
rapaz pula para cima, o céu é um oceano, ele mergulha, encontra 
belos peixes. Ela se concentra às vezes em uma narrativa, às vezes na 
outra; na maior parte do tempo, não entende nada. Cerca de dez 
minutos ou duas horas depois, as cores e as histórias acabam. Mãos 
tiram os óculos e o fone. 

— Como você está se sentindo? 
— Muito bem. Mas muito cansada. 
— Ótimo. Vá para casa e durma. 
O senhor está sentado na escrivaninha e fazendo anotações 

quando ela caminha pelo corredor sem pensar em nada. Ela chega 
em casa às dezenove horas. Deita-se pensando em tirar um cochilo, 
mas dorme até às sete da manhã. 

Sonhou que precisava se proteger de um bombardeio de 
cruzes. 
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Paula Fábrio | Escritora, formada em Comunicação 
Social pela Faap e mestre em literatura pela 
Universidade de São Paulo — USP. Ganhou o Prêmio 
São Paulo de Literatura de 2013 na categoria autor 
estreante com mais de 40 anos, com seu romance 
Desnorteio. Em 2015, publicou seu segundo romance, 
Um dia toparei comigo (Editora Foz). 

 
primeiro capítulo do romance ‘Um dia toparei comigo’ 
 

Um dia toparei comigo (Editora Foz, 2015) 

 
oje o primeiro velhinho morreu. E eu começo a 
envelhecer. Não eram coisas boas para se pensar. Mas 

não havia escape. Seu Odair morrera. Uma pneumonia sem cura, sem 
velório. 

Meu voo para Madri e o enterro do lado de cá do Atlântico. 
Ninguém sai ileso. Malas arrastadas no corredor, um cartão de 
pêsames escrito às pressas e, depois, depois a fuga. 

Não, nada a ver com seu Odair. Nem com o edifício Richard 
Wagner, nem com o quinto andar. Tirava férias; sim, estaria livre de 
olhares vigilantes, de ser espreitada e escarafunchada a cada 
percurso de elevador. Livre da opressão de ter vizinhos e família. 
Livre de perguntarem, essa aí que passa o dia na escrivaninha e não 
se interessa pelos preços da feira, essa aí que divide o apartamento 
com a outra tal, essa aí, essa mesma, do que vive? No entanto, 
buscava me desvencilhar da memória, do horror de dizer ao médico: 
eu bancarei a morte de meu pai. 

Viajar é uma forma de sonhar. Também um modo de fugir. Um 
velho truque para ser outro. Ou na verdade, para ser você mesmo. 

Quando foi a última vez que fui eu mesma? 
Nesse estado de espírito, em fuga das obrigações morais, das 

lembranças acerca das mortes que me rodeiam, descobri 
Hemingway. A bordo do avião, comecei a ler Paris é uma festa. Mas 
não seguia para a França. Dessa vez não. Dessa vez as coisas sairiam 
do prumo. Ou melhor, descobriríamos que não existe prumo, senão o 
seu simulacro em forma de sociedade. 

 

H 
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E assim desembarcaríamos em Madri, na hora gélida. 
Madrugadas de primavera teimam em nos avisar, calma lá, isso aqui 
não é o Brasil, isso aqui é cortante e escuro e sombrio, o saguão 
vazio, dezenas de esteiras, e só duas malas rodando sem parar. As 
nossas malas. 
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Amilcar Bettega | Autor de O voo da trapezista 
(Prêmio Açorianos 1995), Deixe o quarto como está 
(Prêmio Açorianos 2003 e menção honrosa Casa de 
las Américas 2003), Os lados do círculo (Prêmio 
Portugal Telecom 2005) e Barreira (finalista Prêmio 
São Paulo 2014). Seus livros e contos estão 
publicados em Portugal, Espanha, Itália, França, EUA, 
Suécia, Bulgária e Luxemburgo. Tradutor e professor, 
atualmente ensina Escrita Criativa na PUCRS. 

 
quando chega o fim 
 

 cidade acaba tão rápido, ele pensava, ao caminhar sem 
fazer ideia para onde ia, em meio àquela paisagem de 

poeira, pedra e um céu de nuvens empurradas pelo vento, cruzando 
lá em cima como se, na projeção de um filme em time-lapse, 
corressem sob o sol. Não deixava de ser belo todas aquelas nuvens 
amareladas, atravessadas pelo sol e varridas pelo vento que 
continuava a trazer sempre outras nuvens: quase todas com um peso 
e uma escuridão suficiente para fazê-lo pensar, para deixar muito 
forte — nele e em qualquer um que pudesse ver aquele quadro — a 
impressão, a certeza até, de que ali estava a iminência de uma 
tempestade. Destas que de repente despejam uma chuva intensa e 
rápida, ou então das que levantam vagas de poeira, mudam o tempo, 
trazem o frio, o vento, e choram uma chuva constante durante dias, 
transformando o céu numa massa infinita e uniformemente cinza. 
Mas em todo caso era uma tempestade. E uma tempestade é sempre 
uma tempestade. 

A cidade acabava tão rápido, ele pensou, ao lembrar que 
começara a andar apenas porque era cedo demais para voltar para 
casa. Porque já havia cumprido todos os compromissos na rua mas 
ainda sobrava boa parte do dia livre, ele pusera-se a andar pela 
cidade, só pelo prazer de descobri-la, surpreendê-la em ruas oblíquas 
e apertadas, em parques repletos de pais brincando com seus filhos, 
em cafés obscuros onde poetas rabiscavam versos obscuros e bebiam 
conhaque, ou ainda em grandes esplanadas onde as pessoas 
tomavam sua bebida e namoravam e liam os jornais sob o sol. A 
cidade vivia tranquilamente como vive uma cidade num sonho, num 

A 
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filme, numa foto ou, no mínimo, como vivia uma cidade num tempo 
que não era mais o tempo que ele vivia agora. 

Mas a cidade acabou tão rápido, ele se dera conta, ao se dar 
conta de que não conseguia identificar o momento em que 
ingressara naquela paisagem desértica — que também tinha um quê 
de filme ou fotografia, ou sonho, e que também tinha a sua beleza: a 
poeira, as pedras, os montes sem vegetação a perder-se no 
horizonte, o vento, as nuvens, ora mais ora menos espessas, 
cruzando sob o sol. 

Não havia maneira de precisar o instante, de agarrar-se ao 
último traço de cidade, um poste de iluminação, uma fachada, uma 
esquina, uma ponte, nada, absolutamente nada servia de apoio 
àquele salto, àquele passo que o tirara da cidade para levá-lo até ali, 
por onde agora ele caminhava: a paisagem desértica e desolada. Era 
como se tivesse cruzado uma parede invisível, ou uma idade, era 
como se tivesse entrado ou saído de uma bolha. 

Ele olhou para o céu e as nuvens continuavam a correr, ora 
mais ora menos espessas, empurradas pelo vento. O vento!, ele se 
disse, e talvez aí tenha imaginado que poderia tentar buscar um som, 
um último sinal sonoro da cidade. Mas ao mesmo tempo percebeu 
que de toda aquela paisagem desértica, pedras, poeira, montes sem 
vegetação, e o vento e as nuvens cruzando o céu, de tudo aquilo 
emanava um colossal silêncio. Percebeu então que o silêncio era 
indissociável da paisagem. Mais: era o seu suporte, seu elemento 
essencial. A paisagem se construía e se deixava ver por meio do 
silêncio. 

E por fim nada mais lhe veio aos sentidos além da evidência de 
que a cidade acabava tão rápido, tão abruptamente a cidade 
desaparecia em meio ao silêncio. 
 
 
o silêncio 
 

or uma espécie de abulia inata, ele foi renegando a 
palavra. Entregava-a aos outros em generosas porções de P 
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silêncio, nas quais eles, os outros, serviam-se com avidez e um 
instinto de sobrevivência que, para ele, estava próximo do 
comportamento dos animais. 

Secretamente regozijava-se ao vê-los, os outros, embrutecidos 
e rasteiros, tão distantes do destino nobre que desde o início já 
sentia desenhado para ele. Mas não desconfiava que o regozijo, que 
— num esforço sincero para anular qualquer sentimento de 
superioridade — ele repudiava, podia ser uma forma de defesa e que 
na base de tudo estava a sua incapacidade para exercer a palavra, 
para se fazer ouvir. Ou melhor, para expressar o que queria que fosse 
ouvido. 

Não, não era uma incapacidade, ele pensou, já tarde demais. 
Mas mesmo que já fosse tarde ele continuou a pensar e 

convenceu-se de que uma sucessão de ausências concorrera para 
produzir aquele caráter particular que agora lhe pesava tanto. 
Ausência de coragem, de vitalidade, de vontade, de alegria, e 
também de uma dose de malícia para perceber que desde o início 
tudo já estava em jogo, que não podia haver nem haverá nunca idílio 
sem preço, e que este preço quase sempre está além do que se pode 
pagar. 

Há quem faça da palavra uma arma; outros, um escudo. Com o 
silêncio é a mesma coisa, ele descobriu, descobrindo ao mesmo 
tempo um instinto de sobrevivência latente que até então ignorava. 

Apaixonou-se por todas as formas de silêncio, e explorou até 
com certo talento as manifestações do nada, do vazio, do branco, da 
ausência, da suspensão, da latência, do sono, da falta de 
pensamento, da alienação, da inércia, do individualismo, da 
distração, da errância, da brisa, da passividade, da contemplação, da 
neve, da melancolia, da desistência, da incerteza, da esterilidade, do 
cansaço, da lentidão, da inapetência, do entorpecimento, da 
preguiça, da tristeza, da indecisão, do afastamento, da invisibilidade, 
da inexistência. 

E claro, existia a forma suprema do silêncio, talvez a única 
verdadeira, que o atraía tanto quanto lhe causava medo, como tudo 
aliás que se ia apresentando a ele naquele caminho que se recusava a 
aceitar como escolha sua. 
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E entendeu que até então tudo fora preparação para o silêncio 
absoluto. Já desprezava verdadeiramente a opinião alheia, estava ao 
mesmo tempo acima e abaixo dos outros e de suas palavras. 

Palavras vazias!, chegou a pensar. 
Mas uma palavra, mesmo desprovida de sentido, não 

implicaria já uma renúncia ao vazio, uma negação do silêncio? Pela 
primeira vez entendeu que eles, os outros, fugiam também, que 
eram tão covardes quanto ele próprio. Ou melhor, que a coragem, se 
existia, estava do seu lado, porque era ele que havia chegado mais 
próximo do verdadeiro silêncio, do silêncio total. 

Mas a radicalidade desse silêncio maior trouxe-lhe um peso, 
uma consistência material que o surpreendeu, não pela significação 
concreta desse sentimento que experimentava pela primeira vez, 
mas pela reação que provocara: finalmente ele descobrira a pulsão. 

Já tarde demais, ocorreu-lhe num relance de pensamento, que 
foi logo posto de lado, rechaçado até com raiva e energia, pois estava 
ocupado demais em debater-se contra aquilo que agora o cercava e 
que o asfixiava, que reduzia o espaço para seus movimentos que, em 
contrapartida, eram cada vez mais instintivos e isentos de cálculo, 
como os de um animal enjaulado, ou ferido, ou simplesmente 
doente, velho e à beira da morte. 
 
 
posteridade 
 

erra e céu, o deserto entrava nos olhos como uma branda 
cegueira. 

Paisagem amarela, no máximo o marrom desbotado das raízes 
estorricadas e quebradiças: serpentes fósseis de um tempo incerto. 

Tempo antes dos tempos. Parecia que o mundo insistia ali, 
num lamento mineral. Nas rochas, na areia, em cada partícula de pó 
que o vento levantava, alguma coisa ainda se acumulava, 
transformando-as. 

Também ele se sentiu mais pedra, e num instante percebeu o 
que tinha de fazer. 

T 
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Procurou o lugar mais plano e deitou-se no chão, braços 
abertos, corpo em cruz, sentindo em toda superfície das costas e na 
parte anterior das pernas e dos braços, o contato com a terra. 

E deixou-se ficar. 
Paisagem amarela, nuvens, noite, vento, paisagem amarela: 

silêncio. 
Uma obra se faz no tempo. 

 
(Quando muito depois alguém por ali passou, não conseguiu 

deixar de admirar a simetria do desenho, perfeito e petrificado, para 
sempre. Ali tinha parado alguma coisa. 

Sob a paisagem amarela, um pouco esmaecida, escuro, 
paisagem amarela.) 
 
| três narrativas do livro inédito Prosa Pequena. | 
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ato para desembrulhar um engano 
 

as na primeira foi sem”, ele diz com um pé já fora da 
cama, evitando me olhar enquanto recolhe a bermuda no 

chão em busca do pacote de camisinhas. “Cê não sentiu?” 
“Não”, respondo sem pensar, sem saber se a voz sai baixinha, 

“Não...”, ou se é o grito alucinado que ouço internamente. Eu não senti! 
O que aconteceu até aqui tinha sido incrível. Enquanto andava ao 

seu lado, eu sentia as linhas todas que me sustentavam com 
delicadeza em direção à minha casa. Ainda não tínhamos beijado, 
mas era parte de uma espécie de acordo. Eu tinha comentado no bar 
que não sabia a hora certa de beijar em encontros, podia ter sido 
uma cantada, mas não soou assim. Ele respondeu que não existia a 
hora certa, o beijo era sempre uma quebra, uma irrupção, na 
tessitura do encontro. Eu concordei. Ainda mais num bar 
movimentado, ele completou. E achei que podia ser uma desculpa 
para não me beijar ali, mas não soou assim. É desconfortável beijar 
em público, concordei, mas também acho desconfortável dar o 
primeiro beijo só no quarto. Também não pode ser só no quarto, ele 
fez a ressalva, tem que ser um pouco antes. Vamo embora daqui?  

Não especificou quando era o “um pouco antes”. Só me 
lembrei do beijo quando me agarrou na escada. Mas isso não interfere 
no que acontece depois. No quarto, derrubou meus travesseiros no 
chão antes de me jogar na cama e segurar meus braços para me ver 
sem defesa alguma. Não consegui conter um sorriso de excitação. Era 
meu jogo preferido. Mas isso ainda foi bem antes. 

É melhor pular logo pra cá. Oto encaixou e veio devagar, 
vigiando minha reação. Não falei nada, só gemi baixinho, porque a 
primeira metida sempre me deixava mais tensa. Sem que eu 
percebesse, fechei um pouco as pernas como se, assim, pudesse 
controlar a velocidade com que ele ganhava espaço dentro de mim. 

“M 
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Acho que não notou esse movimento, eu também não notei 
imediatamente, só depois, quando ficamos completamente 
encaixados e a boca dele encostou na minha. Então as pernas 
relaxaram e caíram para os lados. Eu não soube nessa hora. 

“Eu não tinha como saber”, digo segurando a minha cabeça entre 
as mãos, ainda deitada, afundando na cama. 

“Mas você não me viu colocar...”, ele argumenta baixinho e triste. 
“Mas eu pedi...” 
O pedido é a memória a qual mais me agarro. Pega a camisinha, 

sussurrei. Ele nem hesitou ou tentou me convencer do contrário. A 
ausência da ação não é um sinal. Levantou, procurou a roupa no chão 
do quarto e pegou uma sacola plástica. Tá vendo como eu sabia que 
isso ia acontecer? Eu tava confiante, se gabou. Fiquei feliz pela 
confiança dele. Até aquela noite, eu só sabia que o achava lindo. 
Voltou pra cama com a camisinha na mão e sentou de joelhos entre 
as minhas pernas abertas. Olhei pro teto do quarto, que exibia a cor 
amarelada quente do abajur, enquanto ele rasgava a embalagem, ou 
era o que eu presumia por um barulho de plástico meio distante. 
Depois do barulho, ele se chegou puxando minhas pernas. Encaixou e 
veio devagar, vigiando minha reação. Eu nem tinha motivos pra 
desconfiar. 

No silêncio entre palavras que não resolvem nada, encaro o teto do 
quarto, que exibe a cor amarelada quente do abajur, não preciso tomar 
pílula do dia seguinte porque tô menstruada. E se eu pegar alguma coisa 
só devo saber em 20 dias, foi o tempo da última vez, lembra? E se eu 
passar algo pra ele? 

“Eu achei que você sabia...”, ele tenta. 
“Eu não quero mais falar sobre isso”, corto o assunto para evitar 

que mais coisas se passem pela minha cabeça. Tinha uma denúncia sobre 
isso no Facebook, tem uns caras que fazem isso. Por que a porra desse 
tesão não passa? 

Procuro pela imagem do desenrolar da camisinha. Ela não existe, eu 
sei, mas ainda assim procuro. Estava tão relaxada que o pau dele 
deslizava com velocidade. Talvez fosse porque, apesar de enorme, o 
pau não era tão grosso, talvez eu estivesse muito molhada, talvez 
estivesse surpresa e feliz por ele foder daquele jeito, talvez tudo. 
Talvez fosse a falta do atrito da camisinha, não, eu nem tinha motivos pra 
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pensar isso. Metia prendendo as minhas mãos acima da cabeça, me 
fazendo gemer alto e parar, forçando a boca a fechar pra não acordar 
o vizinho. Oto se divertia com meu esforço de controle e continuava. 
Nossos corpos ondulavam na cama, eu fazia isso involuntariamente 
procurando pela pele dele nos poucos segundos em que se separava 
de mim. De vez em quando, fazia uma pequena pausa para me 
encarar, como se quisesse checar o resultado de um trabalho em 
andamento. O que você disse mesmo sobre homens mais novos na 
cama? Isso já foi depois e eu continuava sem saber. 

Moleque, atitude de moleque, penso com mais condescendência 
que raiva. Mas também pode ter a ver com o namoro que acabou recente. 
Eu fazia isso no meu último, quando não tinha nada na cabeça. Pode ter 
sido isso, né, foi isso. Ou ele não entendeu, talvez eu tenha dito “vem vem” 
e entendeu que era pra meter logo. Oi? Han? Ele disse qualquer uma 
dessas palavras? 

No fundo, o que procuro é um jeito de tornar aceitável o que quero 
fazer mesmo depois de saber. Porque a memória ainda é boa, é de um 
acordo tácito.  

“Vem logo pra cama”, chamo, quebrando o gelo que nem a luz 
quente do abajur consegue disfarçar. Reparo que a ereção não vacila 
enquanto ele coloca a camisinha. Isso também não faz sentido. 

O que sobra e o que falta, ambos estão fora dos limites. Oto me 
pediu para afastar a bunda, não disse para quê, mas logo senti a 
pontinha de um dedo úmido na entrada do meu cu. Ele esperou o cu 
se contrair e relaxar antes de enfiar um pouco mais e assim foi 
seguindo. Fiz o que pude pra não travar a bunda, mas não foi uma 
tarefa fácil, nunca tinha tido um dedo no cu ao mesmo tempo que 
um pau daquele tamanho na minha buceta. Oto voltou a meter, 
deixando o dedo parado dentro de mim. Gemi com as sensações, 
sentindo a lubrificação aumentar. Só quando conseguiu ganhar uma 
velocidade boa, começou a movimentar o dedo dentro de mim, 
quase me fazendo desencaixar tudo com o tremor que provocou. O 
dedo e o pau convergiam pra me excitar no mesmo local. Tive a 
sensação de que a pele (membrana, músculo, sei lá) que separava os 
dois era fino demais, senti medo de romper, de explodir, de mijar ou 
de cagar ou de, definitivamente, estar indo longe demais. Deu uma 
estocada funda e dolorida, que me fez tremer e expulsar o dedo dele 
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do meu cu com uma contraída involuntária. Avisei que ia deitar na 
cama, as pernas e os ombros reclamavam. Nem antes, quando fiquei de 
quatro, olhei pro pau dele. Cansei, confessei alguns minutos depois, um 
pouco sem graça e com receio de ele atribuir isso à minha idade. Ele 
não gozou, se tivesse gozado, eu teria descoberto e estaria puta de raiva. 
Teria sido pior, teria sido mais fácil. Ele avisou que precisava ir ao 
banheiro, procurou a cueca no chão, se vestiu e foi. Mas isso não 
prova uma intenção. 

O pau estava limpo quando o chupei pela segunda vez. Achei que 
era uma delicadeza, um esforço para tirar o gosto da camisinha, pois 
talvez já esperasse que eu chupasse de novo.  

Esperava? Ele não gemeu, não reagiu, foi frustrante de certa 
forma. A insegurança de ser mais velha e não conseguir impressioná-
lo. Mas continuei. O boquete, para mim, era prazer mais físico que 
vontade de agradar. Depois de vencida a luta para não entrar em 
pânico com o pau gigante penetrando minha garganta, flertando com 
o sufocamento, meu corpo se transformou em líquido. Escorreu 
tanto pela boca, pau abaixo, quanto pela buceta. Nem nessa hora ele 
gemeu. Talvez só quisesse limpar o sangue. O sangue foi o que me fez 
descobrir. 

“Não esqueceu de nada?”, pergunto quando começa a se enfiar de 
novo em mim, vigiando minha reação. 

“Precisa?”, ele pergunta dissimulado. 
“Claro, eu tô menstruada!” 
“Se for só por isso...”, Oto responde com um movimento que faz a 

cabecinha quase entrar. 
“Não”, seguro o peito dele e interrompo a penetração, “você pode 

ficar doente! É muito mais fácil transmitir coisas com sangue, ué”, censuro 
em tom professoral, ao mesmo tempo achando imaturo e meio fofo que 
quisesse me mostrar que não tinha nojo. 

“Tá bem”, se dá por vencido. “Mas na primeira foi sem”, ele disse 
com um pé já fora da cama. 

Não, deixei coisas demais pra trás. É preciso voltar de novo. Andei 
levitando por duas quadras até meu prédio. Ele ia ao meu lado, não 
segurava minha mão, mas escolhia nosso caminho. Andei levitando e 
quase sorrindo pro nada enquanto ele falava ao meu lado, acho que 
falava sobre a gente, sobre o que íamos fazer. Parte da minha 
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sensação de levitação vinha das cervejas que tomamos, que nem 
contei, mas que não deviam ter sido muitas. As ruas retas 
continuavam retas. A conta tinha sido vinte reais. No Rio de Janeiro, 
os reais eram desvalorizados na conversão por brahmas.  Ele achou 
que eu tava bêbada? 

“Cê não sentiu?”, escuto o tom surpreso dele reverberar na minha 
cabeça. 

Eu não senti. Não vi, fitei o teto, fechei os olhos, sem razão, mas 
foram apenas segundos. Nossa, que rápido, até pensei em comentar na 
hora em que entrou em mim, mas não quis quebrar o clima. Ele tinha 
reclamado que eu falava demais. As palavras ditas e não ditas se perdem 
na minha lembrança. O que eu disse? O que ele entendeu? Não faz 
sentido. Eu não tava bêbada. Como não sentiria a diferença?  

A verdade é que eu não tinha razão pra desconfiar. Eu só disse 
besteira, pode esquecer tudo, disse num fôlego só, enlaçando-o 
entre as minhas pernas. Na verdade, já sabia que se tratava disso e já 
sabia que estava errada desde o primeiro beijo. Oto não tinha só 
disposição — e um pau enorme e um corpo sensacional e um queixo 
partido que puta que pariu — ele sabia pegar do jeito que eu gostava 
de ser pegada. Pareceu bom demais. Ainda parece, até agora. Não 
encontrei um caminho para refazer essa memória com a falta. 

“Porque você tá me olhando assim?, me pergunta, achando graça, 
depois de gozar. 

“Nada”, desconverso. 
Não adianta olhar pra trás. É preciso resolver agora. Tem uma 

camisinha usada, com um nó no meio, no lixo do banheiro. Uma 
embalagem rasgada, esquecida no fundo da lixeira do quarto. Mas é 
o barulho do plástico rasgado que não sai da minha cabeça. Retiro os 
lençóis sujos de sangue e procuro por uma camisinha abandonada 
(escondida?) embaixo e ao redor da cama. Falta uma parte da 
história. Uma parte que é dele. 

“Desculpa qualquer coisa”, Oto me envia por mensagem quando 
chega em casa. 
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dois fragmentos do romance ‘Granulações’ 
 
Granulações (Editora Reformatório, 2018) é o primeiro romance de Anna Monteiro.  
Narrado alternando as vozes de seus protagonistas, conta a história de Pedro e Nina, 
um casal em crise depois de viver uma grande paixão. A intimidade, contudo, revela, 
pela visão de cada um, traços do outro capazes de complicar uma relação. E aquele 
amor simples, certeiro e apaixonado, torna-se tão complexo que aos poucos caminha 
rumo a uma impossibilidade. Aqui, destacamos dois trechos, um na voz de Pedro e 
outro na de Nina do momento do encontro deles. 

 
Pedro 
 

 galeria ficava numa bucólica ladeira um pouco acima do 
shopping. Se na década de vinte o bairro era cenário de 

corridas de carro, nos tempos atuais as várias escolas, consultórios 
médicos, clínicas, shoppings e a universidade faziam com que o 
trânsito não ultrapassasse os trinta quilômetros por hora, quase a 
mesma velocidade das baratinhas do começo do século passado, ou 
da minha bicicleta. O túnel acústico, que liga a zona sul a São 
Conrado, completa o panorama desolador daquele pedaço da cidade. 
A rua Jardim Botânico estava tão engarrafada que eu mal conseguia 
pedalar, carros e ônibus trancavam o espaço onde se podia circular e 
engoli muito gás carbônico. Mas cheguei à Gávea, subi a Marquês de 
São Vicente, muita bebida e poucos exercícios ao longo da vida 
tornaram o percurso equivalente a um tour de France e, lá em cima, 
entrei na rua da galeria, à direita. Deixei a bicicleta num poste em 
frente à casa antiga reformada, que abrigava a minha exposição. 
Estava suado e com a camisa grudada no corpo, o cabelo que havia 
cortado na véspera colava na testa. Precisei de um uísque para 
recuperar o fôlego, segui direto para o banheiro, lavei o rosto e tentei 
me recompor. A curadora estava nervosa com meu atraso, era 

A 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 50 | 



daquelas mulheres formais, achou que eu não iria, me ligou mil 
vezes, meu celular tem um problema crônico de sinal, expliquei, e 
depois de muitos salamaleques e desculpas, ela me apresentou para 
alguns clientes. 

Minhas fotos tinham sido ampliadas, trabalhadas de forma a 
realçar as granulações em tons diversos entre o branco e o cinza mais 
escuro e estavam penduradas nas paredes de pé direito alto, com luz 
indireta. Cheguei a sentir orgulho da minha obra. 
 
 
Nina 
 

le me convidou para jantar. Caminhamos até uma praça e 
Pedro me levou a um bistrô, que logo se tornaria um dos 

nossos cantos favoritos. Pediu mais um uísque, eu alternei entre 
vinho branco e água com gás. Dividimos peixe, camarões, salada. Ele 
me contou das suas viagens pelo país fotografando aldeias indígenas, 
quilombolas, meninas prostituídas, a tal população invisível, rios, 
praias, florestas, animais. Eu escutei mais que falei. 

Pedro conhecia cinema, de Antonioni a Tarantino, gostava de 
tudo, menos dos pretensiosos. E quem gosta dos pretensiosos? Era fã 
de rock, de Springsteen, meu deus, já viu Springsteen cantando 
Staying Alive?, devorava livros, era amigo de gente que eu admirava. 
Tinha acabado de adotar dois filhotes de daschunds, eu adoro aquela 
raça de corpo comprido e patas curtas, chamados Dupont e Dupond. 
Sim, ele amava Hergé e disse que escolheu a profissão para ser igual 
ao Tintim. Trabalhava no jornal para ter um salário fixo, porque a 
rotina é sofrível, gosto mesmo é das pautas inusitadas, de sair por aí 
vendo o que acontece. Eu entendi, claro que sim, nada como 
fotografar o invisível, era natural. Um sorriso no rosto. E o queixo 
quadrado. Era solteiro. 

Aceitei o convite para conhecer o apartamento dele e outras 
fotografias suas, sabendo ler nas entrelinhas. 

Pegamos um táxi. Pedro disse o endereço ao motorista, me 
abraçou e me deu um beijo. Eu correspondi. Senti sua mão alisar 
minhas costas, descer até o cóccix e talvez fosse mais além se o carro 
não tivesse chegado ao destino tão rápido. Um prédio baixo no 
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Horto, bege de janelas verdes. Não conhecia o bairro ainda, achei 
lindo o casario, a rua de paralelepípedo e o Jardim Botânico ali ao 
lado fazendo de conta que era um simples quintal das casas. O prédio 
não tinha porteiro. No elevador, uns outros carinhos. Ao entrar em 
casa, Dupont e Dupond pularam e uivaram de alegria por ver o líder 
da matilha, Dupond com d mais sensível, se virou de barriga para 
cima, e Pedro se deitou no chão para que eles festejassem sua 
chegada. Os cachorros eram lindos, pretos com patas e focinhos 
marrons, Dupont com t um pouco mais arredio que o irmão gêmeo. 

Uma bagunça aquela sala, com o sofá roído, almofadas 
destruídas, jornais espalhados, louça em cima da mesa, roupas 
atiradas em cima de cadeiras. Logo, os bichinhos pegaram 
brinquedos e jogaram aos meus pés para que eu atirasse para eles. 
Gostaram de você, só brincam com quem têm afinidade, são muito 
seletivos esses cachorros, me explicou. 
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Antônio LaCarne | Cearense, autor de Exercícios de 
fixação (AR Publisher, 2018), Todos os poemas são 
loucos (Gueto Editorial, 2017), Salão Chinês (Ed. 
Patuá, 2014) e Elefante-Rei: Poemas B. 

 
cair demais 
 

omo imaginar Jorginho, seus dentes, a clausura do 
apartamento sem quadros e mesinha de centro, as 

próprias mãos que gesticulam para construir o mundo? Homem 
bom? Sim. Sozinho? Eternamente. Mergulhado no precipício 
existencial das dúvidas, igual ao personagem italiano não 
especificado. Provavelmente Cabíria, sua preferida, em preto e 
branco, melodramática, frustrada e desprezada pelo amor dos 
homens. Ao fim do filme, até o final feliz parece dúbio, quando riem 
da cara dela e os acontecimentos se tornam menos drásticos e 
intoleráveis. Mas com Jorginho a poética cinematográfica mudará de 
tom sob a influência de becos e sarjetas abaixo da linha do Equador 
que nos influenciam a esperar, concomitantemente, pelo ar de 
qualquer graça. 

A cidade que o engole no cinza de tempestades imprevistas no 
céu, como quem se enfeita para chorar sem motivos. Os prédios mais 
altos do mundo não choram. As grandes metrópoles são duras. O ar 
quase irrespirável é a sobrevivência de muitos. Poucos pedem 
clemência, porém outros querem tanto a verdade. 

Sábado, 7 da noite, dentro do banheiro: Jorginho se enxerga 
diante do próprio rosto moreno e não compreende o fluxo — nem a 
febre das noitadas. É que todos devem ter algum motivo para 
enfrentar a madrugada com rostos resignados de lobos, ou vampiros 
esqueléticos, esquálidos por sangue. Mas ele não enxerga o porquê 
das escolhas duvidosas estampadas nas fuças ao vestir um novo 
jeans, tomar um táxi, sorrir enquanto seria menos exaustivo encarar 
as paredes vazias de casa. Soaria mais interessante reacender as 
luzes e reler um livro — os poemas de Emily Brontë deveriam ser 
minunciosamente analisados —, pensa ele, segurando o ferro de 
passar paralelo ao peito e suspenso num abismo doméstico. 

Mas todos os olhos do mundo perceberiam que Jorginho, aos 
25, não é fiel escudeiro de si, porventura alguém que interpreta 
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(numa gargalhada estridente) o que os poetas consideram uma 
morte lenta. 

Ele revive mentalmente a solidão, a cama vazia, o sexo pelo 
ralo, o garanhão que lhe proporcionou afeto graças a uma nota de 
100. Aquela cachoeira de insensibilidade presente nos olhos de quem 
não sabe que você tem nome ou se sobrevive de ilusões 
convencionadas. Ou que a sua paixão se afoga numa piscina onde os 
nadadores dão piruetas e não se importam. 

Você sempre dança sozinho na noite. 
É certo que Jorginho vivia a cruzar ruas movimentadas, e não 

tinha a motivação estudada nos livros de autoajuda. Sua vida se 
precipitara em enredo impressionista: foco no personagem principal, 
ação mínima, fluxo de consciência, uso de símbolos, epifania. 
Katherine Mansfield se remexeria no túmulo, hipoteticamente ao 
transformar a existência dele numa narrativa de duas páginas 
repletas de significância. Quem sabe, parente distante de Bertha 
Young ou Miss Brill, ícones de sua literatura, porém os tempos são 
outros; e toda grandiosidade de Jorginho seria aplaudida por um 
seleto número de personas sem nome ou tempo previsto na 
realidade. Ou como o escritor morto na solidão da década de 90 (ou 
de qualquer século) escreveu que “uma grande ausência ardia em 
labaredas dentro dele”. 

Mas o clima não esquenta na noite onde até os cachorros são 
humanos. 

É festa no apartamento de Angélica, todos dançam. De praxe, 
Jorginho se recusa, por discrição planejada, em não exagerar nos 
cumprimentos e nem se dedicar aos abraços, descontroladamente. 
Aos poucos ele não se torna animal arredio domesticado 
bruscamente, basta que outra rodada de vodca seja servida e os 
móveis ao redor mudem de posição. 

Os minutos correm em desespero. Mas o clima só esfria, a 
bebida é uma espécie de bola de neve em que ele, aos pouquinhos, 
vai desafiando o ritmo das relações humanas e o limite de quando 
devemos ser sinceros. 

Não tão cheio de si, inclusive prestes a mudar de assunto, ele 
esquece que jamais terá um pedaço do mundo nos braços, nem 
sequer o de sua morada, nem ao menos um pedaço de Augusto, tão 
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lindo, que acabara de chegar acompanhado (obviamente) e 
aparentemente extasiado sob os abraços ad infinitum que o 
circundam. 

Nunca poderia ter o rosto caramelizado do destino por perto, 
pois as regras impostas não eram as suas. Jamais esconderia os 
meandros da sedução no bolso, pois Augusto, como exemplo de um 
grande equívoco, era o homem mais lindo da festa, nitidamente em 
todos os ângulos impostos pelo desejo. 

Augusto, lambuzado de uma beleza irreversível, exibia um 
prêmio humano como resultado de sua conquista. Quem seria aquele 
desconhecido maravilhosamente esculturado? O tal prêmio 
provocara em Jorginho a inveja dos que não têm músculos, a inveja 
dos que não são adoráveis gratuitamente, a inveja dos que se 
enfeitam aos sábados e cruzam a floresta urbana carniceira rumo ao 
13º andar do apartamento de Angélica que, na verdade, é uma 
péssima anfitriã. 

Por quanto tempo eu estive aqui e por quanto tempo não terei 
o direito de ser eu mesmo, reflete, desdenhando quem não se 
aproxima, fixando o olhar nas coxas de Rodrigo, o tal acompanhante 
maravilha, que não lhe retribui a grande oferta. 

Jorginho prefere acreditar que a beleza daqueles semideuses é 
uma dádiva insensata, plástica, intimidadora. Em contrapartida, 
Jorginho é tão humano, ele não se importa em fumar os restos de 
cigarros dos cinzeiros. Ele não se importa ao cair. Mas o que torna a 
vida tão difícil é cair demais. Augusto nunca teria a experiência 
fatídica da queda. Augusto é alguém que te faz nutrir uma repulsa 
velada, pois por culpa indireta de pessoas iguais a ele e iguais a 
Rodrigo, a realidade se transformou num matadouro onde nós somos 
os bois mais magros e doentes do pasto. 

Permanecer na festa é um ato desesperado de reconquistar as 
horas perdidas, hipoteticamente. Horas que não perduram, não 
enganam, que não são como uma droga. Então Jorginho, quase 
cínico, se mistura aos convidados que tanto conversam! Gente 
freneticamente abundante de assunto. Seria tudo tão interessante? 
Pessoas que escancaram os dentes e vociferam e descrevem e 
tentam ser engraçadas e mentem e não pedem bis, ou não tomam 
fôlego para observar os coadjuvantes que só representam um 
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cenário à cena. A solidão que é tão escrota. O tempo que ele imagina 
ter se esvaído ao vestir aquele jeans, calçar os sapatos, imaginar a 
protuberância da carne entre as pernas dos convidados mais bonitos, 
ali, diante da recepção e da vida, ambas insensatas. 

Pois é na confusão de ideias que as oportunidades se 
transformam no medo de não tropeçar no buraco, na vergonha do 
próprio corpo na praia. Por qual razão, ele, ou eu, ou você que me lê, 
não decide tomar as rédeas de si? Ou tornar a realidade do circo que 
se tornou o mundo em um paraíso tragável onde o nosso destino é a 
maior prioridade? Jorginho é homem derivado e observador in 
extremis. É alguém se desequilibrando no leque de circunstâncias 
duvidosas, manchadas de suor e masturbação às 10 da noite. 

Não fazer parte da roda sugere mais uma irresponsabilidade 
fatídica da qual ele se insere como vítima. Estar ali, numa percepção 
corajosa ao se aventurar em falso prazer, cercado por meros atores 
principais, ainda é um peso de grandes toneladas nas costas, nos 
olhos. 

No sofá, mantendo-se distraído ao celular, ele relembra que o 
tempo é uma grande esfera despencando de uma montanha. O 
tempo é ouro e merda. O tempo que é areia movediça ou a cinza do 
cigarro se esvaindo ao vento forte que vem da varanda. Jorginho 
quer gritar por uma saída de emergência, desejar cumplicidade vã 
que torne tal suplício em mero flash de esplendor. Diversão insincera 
e ao mesmo tempo mirrada, como a honestidade daquele living. 

Todas as pessoas interessantes da cidade não estão perplexas, 
enquanto o sofá, que suporta o peso de sua figura levemente 
entorpecida pelo álcool, é um território limitado, pronto para refletir 
o morcego que ele se transformara, dividido em quatro pedaços 
desordenados. Quatro pedaços que se diminuem. 

Ultrapassando o barulho ensurdecedor dos risos e vozes, 
decide-se por fugir, lento como cobra, como gato que se arrasta 
rumo à presa, discreto. 

Não se despede de Angélica nem de ninguém. No hall, o ar 
finalmente é respirável. Aguarda o elevador, 13 andares de pura 
desolação e mármore. Desiste de esperar, desce as escadas num 
ritmo veloz, como quem desliza nas escadarias de um palácio ao 
receber cartas de amor das mãos do carteiro. 
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Alguns andares abaixo, ele ouve um som estridente vindo de 
cima, um estalido, um fogo de artifício que não deu certo, ou 
imaginação, ou filme na televisão, talvez. E gritos. Já não pensa em 
nada, está aliviado, não darão por sua falta. Entenderão o seu 
sumiço, afinal Jorginho, segundo eles, fortalece a estranheza, a falta 
de sentido, o gosto amargo, o pensamento obtuso. 

Segue em silêncio no táxi, não dá a mínima ao rádio ligado ou 
aos comentários do taxista a respeito do calor, dos motoristas que 
não sinalizam, da violência na cidade. Está mudo para si, de boca 
fechada para o bem e para o mal. Sente-se fraco, a garganta 
desolada, as mãos já não tremem, não há necessidade de roer as 
unhas. 

Jorginho é a ausência de som em seu apartamento também 
mal decorado. 

“Eu deveria ter sido mais forte” — conclui, com o rosto voltado 
aos próprios pés. 

“Eu deveria ter ido embora o quanto antes” — conclui, com o 
rosto voltado aos próprios pés. 

“Eu deveria ter me comunicado cegamente” — conclui, com o 
rosto voltado aos próprios pés. 

O celular toca. É Cristina, a amiga megera. 
— Jorginho? Onde você está? 
— Estou em casa. Fui embora antes de todo mundo. 
— Você sabe o que aconteceu? — pergunta ela, alterada. 
— Não, o que houve? 
Nesse instante, ela chora desesperada e não controlando a 

respiração, diz: 
— Augusto se trancou no banheiro e deu um tiro na cabeça. 
Silêncio. 
Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, a ligação cai. 
Com o olhar fixo num ponto que ninguém saberia identificar, 

ele se escora na parede atrás de si. O celular toca novamente, dessa 
vez é Angélica, a anfitriã. Mas antes que eles dissessem qualquer 
palavra, ela também volta o rosto aos próprios pés, descalços e sujos 
de sangue. 
 
| conto do livro Exercícios de fixação (AR Publisher, 2018). | 
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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). 

 
breve história de bruxa (sem A, sem E) 
 

enti que lgo estv diferente quando cordei e vi que primeir 
vogl tinh sumido. Pois mesmo ntes do xixi em modo 

sonmbul ligo o computdor e dedilho três frses só pr me pôr em 
sintoni com vid, o ronron d mquin me trz um put conforto como se 
cricissem meus cabelos. Entõ, qundo o dispositivo cuspiu o texto 
esburcdo bnguel tipo guri pequeno sorrindo, vi que primeir vogl 
desprecer ns três frses escrits e dei um pulo pr trs. Logo el, mis bel, 
sonor e luminos ds letrs! Pensndo bem nem é um letr e sim um tpete 
vermelho de bos vinds pr tods s letrs que chegm depois. Por lgum 
tempo fiquei perplex. Nõ, nõ er o computdor. Entõ lembrei d brig 
com mulher no metrô por um lugr, seri quilo? El, com um troux 
imens, me empurrou com forç tõ grnde que quse estbquei, su 
violênci me espntou porque eu estv muito mis perto do bnco, entõ 
pensei deix de ser idiot o menos um vez n vid, e sentei, pronto. El me 
olhou com fúri, dus serpentes nos olhos, e sibilou cuspindo vou te 
mldiçor! Pode me mldiçor! berrei do meu cnto. Nõ dei bol, clro, nõ 
credito em deus nem no demônio, lém disso prg só peg em quem 
credit em prg (ms gor pensndo bem, el seri um brux?) De qulquer 
modo isso vi pssr! No di sguint nõ só nõ pssou como sgund vogl 
tmbm sumiu. Í bixou m mim um pnico totl! Nss ritmo i ficr mud m 
cinco dis. Qundo pud, rspiri fundo & pnsi, fod-s, os polonss vivm qus 
só d consonts h sculos & sõ próspros cultos todos musicists, Polôni 
um xmplo, ningum prcis dsss porcris d vogis pr vncr n vid! Ms plo sim 
& plo nõ, nts qu qulqr outr vogl foss pro brjo pssi frquntr o mtrô pr 

S 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 58 | 



procurr mulhr d troux & pdr dsculps d jolhos. Fço qulqur cois pl critur, 
msmo lvr roups & ntrgr nos lugrs ms strnhos, nõ mport ond, 
dsincumbo do q for prciso cso brux suspnd prg & dvolv minhs vogis. 
(Ou isso ou m fodo d vz.) 
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Nara Vidal | Mineira de Guarani. Autora de vários 
infantis, tem três títulos adultos: Lugar Comum, A 
loucura dos outros e Sorte. É formada em Letras pela 
UFRJ e tem um mestrado em Artes e Herança 
Cultural pela London Met University. Premiada com o 
Maximiano Campos na categoria contos e duas vezes 
com o Brazilian Press Awards pelo seu trabalho em 
Literatura, é colaboradora de diversas publicações. 
Mora na Inglaterra desde 2001. 

 
chapeuzinho vermelho 
 

ó depois que o pássaro se soltou do meu dedo, eu em 
gritos e histeria, pude ver que se tratava de um corvo. Preto 

feito o que aprendi sobre mau presságio. É sorte, das boas, eu insistia 
no eco da cabeça em desordem pela superstição que pousara em 
mim. 

Antes da coisa do corvo, eu havia decidido cortar caminho e 
adentrar uma floresta, o meio do mato. Não pra chegar mais rápido 
aos correios. A razão era era bonita: eu queria. 

Queria ver as árvores, evitar olhar carros que não reconheço. 
Venho aprendendo sobre árvores, seus nomes e suas formas. Não 
conheço marca de carro. De nada me serviria uma brincadeira 
particular de advinhação. Marca, ano de fabricação. Inutilidade. 
Cortar o caminho não pela praticidade do atalho curto. Não vale a 
pena arriscar caminho novo pela praticidade das coisas. A aposta na 
beleza e o direito de ter o desejo valem o que ainda é invisível, o 
imaginável. 

Mas que interessante eu me contentar com tão pouco. Nem 
tão linda era assim aquela floresta. Já vi melhores. Era estranha e 
tinha ar pesado. Os pássaros que voavam alto em cima da minha 
cabeça, em cima das árvores até, eram pássaros mortos de canto 
falido. Não fosse esse barulho de morte, o lugar seria puro silêncio. 
Nem uma casa sequer por quilômetros. Pensei na ridícula da 
Chapeuzinho Vermelho. Menina tola e tonta que, como eu, arriscava 
o vazio e o perigoso pra evitar o caminho de sempre atrevendo-se a 
encontrar lobos ao invés de pedras e flores pela estrada afora. 
Sozinha. 

S 
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Saquei o telefone e fiz contato com um amigo. Pedi que 
conversasse comigo até eu sair daquela atmosfera pesada. Contei 
que um pássaro preto tinha pousado na minha mão enquanto eu 
amarrava os cabelos num coque. Ao balançar agitadamente as mãos 
e soltar gritos de medo e aflição, vi que o pássaro era um corvo. Não 
só mau presságio, mas o bicho rolou pelo chão de terra só pra 
esbarrar numa pedra e morrer, bem depois de me tocar. Minha mão 
ficou contaminada por qualquer falta de sorte que se seguisse dali 
em diante. Afinal, depois de tocar minha mão, tocou-lhe a morte, 
embrulhou suas asas e fez dele um silente. 

O que eu queria fazer entre as árvores quietas e os pássaros 
mortos que rodopiavam o ar em cima de mim, era andar sozinha, 
sem companhia, olhando minha sombra. Precisei desligar o telefone 
com o amigo. Ele tinha uma reunião, me aconselhou não dar sopa 
pro azar. Andar sozinha era dar sopa pro azar. Estou aqui, arrico e 
desafio esse silêncio do qual eu desconfio. O corvo morto já estava 
longe, passos longe de mim. Minha mão seguia maculada pela morte 
que o corvo carregava exatamente antes de me tocar, desesperado 
procurando um chão pra se acabar de vez. O repouso final. Não se 
morre voando. A morte é o chão, é raza, é a superfície, é o que faz de 
todos nós iguais. É preciso estar deitado quando desaba a morte em 
nós, falidos, pesados, um conjunto de carne ou borracha, tanto faz, 
morremos. 

Dois olhos verdes se cruzam com o meu. É um homem. Lá do 
alto de uma clareira ele corta lenhas, corta com o machado qualquer 
coisa que imagino ser lenha. Nossos olhos se encontram e eu finjo 
desdém. Eu finjo desdém porque tenho muito medo do homem. 
Tenho medo porque o privilégio é todo dele. É ele quem pode vir me 
pegar, correr atrás de mim se assim quiser. Sou eu a presa, o corvo 
prestes a morrer porque ele não tem só um machado ele pode estar 
sozinho, ele pode estar sozinho, ele é livre, livre. Eu tenho que correr, 
me esconder, fingir tranqulidade, gritar, telefonar para um amigo. Eu 
preciso me proteger. Mesmo que o homem seja só um lenhador e eu 
seja só uma mulher de meia idade com contas e preocupações que 
quis pegar um caminho diferente. 

Ensinamos e repetimos há tempo que as mulheres devem se 
proteger, devem se comportar, não devem andar sozinhas em becos 
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e mato. Arrancam-nos as asas e os pés, tiram proveito do medo que 
esse desamparo nos causa. Estamos sozinhas. 

Talvez o homem do machado esteja sentido medo de mim, 
mas quem busca uma saída do deserto sou eu. Pássaros mortos me 
acompanham com seus poios horrorosos até que eu avistar uma 
casa. As casas ainda estão longe. Corro. Passos me seguem. Pedras, 
escorrego, caio, me levanto. A falta de dignidade. Agora eu sou um 
animal sendo perseguido puramente pelo desamparo e por estar 
sozinha. Risco, chapeuzinho vermelho, lenhador não vem ajudar, 
lobo, abutres comem carniça, morte, corre, não tropeça, corre, 
passos, respiração afegante, passos determinados, escapa, grite, 
cale-se, silêncio. 

Os lobos não são o maior perigo. Os pássaros, os abutres é que 
devem ser evitados. Existe a possibilidade de olharmos os lobos nos 
olhos. Não voam. A estratégia é de quem nos vê por cima. 

Da janela do meu quarto eu, segura e salva, olho a floresta que 
eu não posso mais frequentar. Vejo rodopiar em voos e danças, 
abutres, aves de rapina. No Tibet há o funeral celeste. Os corpos são 
desmantelados por quebradores de ossos e deixados no alto de uma 
montanha para que sejam comidos por abutres. 

Ouço os gritos e o canto dos pássaros da morte. São ruídos 
altos. Pena. Esconderam o grito da mulher, sempre uma mulher, 
violentada e morta, estuprada e desossada pelo abutre que fugiu. A 
polícia vem colocando papéis debaixo das portas da vizinhança com a 
descrição da ave de rapina. A mulher tinha quarenta anos, andava 
sozinha. Deu no noticiário. Daqui de cima, vejo o que exergam os 
pássaros, pareço até estar no céu, sei que não fui eu, mas era como 
se fosse. Se tivesse sido, não sentiria mais. Mortos não sentem. Estou 
bem. 

Menina de sorte a Chapeuzinho Vermelho de encontrar um 
lenhador bom. Poderia ser um homem mau, mas ela teve sorte. A fé 
na sorte vem nos matando há muito tempo. Abutres rodopiam pelo 
ar procurando carne fresca. Sempre acham. Não estão em exitinção. 
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the linguagem 
 

erdi a palavra, Ernesto, e estou com aquela dor terebrante 
no Monte de Vênus. Procuro a palavra certa: que me 

acenda. Cada um tem a que merece, eu quero a minha. Com pressa. 
Aquela que me sacie. Se não existir, eu invento. Ou apago a luz e me 
calo para sempre. Sofro de dependência da palavra. Tem hora que 
preciso de muitas. De todas. Até das feias. Morro de dó delas, 
tadinhas, desarticuladas. Não sou de ficar sem palavra, você sabe, 
Ernesto. Às vezes, troco palavras. Tem dia que escondo uma ou duas. 
Por isso, entre os sims e os nãos, prefiro os talvezes. Talvez eu 
amararia você até o fim do mundo. Talvez eu não amarafogasse você 
nunca mais. Talvez por isso eu seja feliz. Talvez por isso eu não seja. 
Talvez chova amanhã. Talvez não chova. E a vida vai continuar seca. A 
vida: eu não. Estou pagando a língua. Está me ouvindo, Ernesto? Se 
sim, vou logo avisando que isso não é nenhum tratado filosófico. 
Nem homenagem. É só outro modo de falar de [vai ter de adivinhar]. 
Vamos trocar de palavras. Você me dá a sua. Eu te dou à luz. O que 
há de encantamento em mim não é ser um animal que pensa. Não se 
iluda, Ernesto. Eu sou um animal que fala. Por vezes, sem pensar, o 
que tem lá suas vantagens. Falo. Seu falo, sou capaz de latir. Por 
devoção também escrevo. Espremo a palavra e deixo sair seu sumo. 
Até escorrer pelos cantos da boca, descer pelo queixo afora pescoço 
abaixo, virar um laguinho bem no meio dos meus peitos que você 
morde, cada vez que me fode. A língua é o chicote do corpo. Língua 
fala: língua paga: estou pagando a minha. Um elo entre mim e a 
serpente. Aquela do primeiro pecado. Eu disse que estava falando de 
[adivinhou?]. Eu disse que nunca mais. Não se pode enganar a 
palavra. Quem tem boca vaia Roma. Quem tem língua vai à lua. E 
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pode não voltar: estou pagando. Vem, Ernesto. Eu te conjugo, 
prometo, meu maremoto. E sofreremos da mesma vida até quando o 
mundo for outro mundo. Vamos catar palavra bonita feito frevo visgo 
abismo naufrágio. Vem me arrancar dessa ansietude. Estrelas estão 
tremeluzindo no céu da minha boca. Ó que coisa linda, Ernesto, vem. 
Metalinguagem. Tenho gana de você, meu bem querer, vem 
depressa. Na calmaria, em desespero, vem. Ando tão esganada. Viu, 
Ernesto? A nós dois basta essa imensidão de urgências. Agora, chupa 
essa maçã. Chupa. Assim. Devagar devagar devagar. 
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pequenos terremotos 
 
“A casa começou a balançar e eu sentia por baixo dela como uma coisa chamando...” 

(Mare Tenebrarum, Braulio Tavares) 

 
inguém poderia dar um pio nestas horas, acontecia por 
volta das 5 e 15 — mas já houve insinuações entre vários 

horários. Eu, Pedro e Irene — irmãos — Lucília e Juvino — pais — e 
um gato dentro desta casa onde porventura aconteciam pequenos 
terremotos. A casa estala, ninguém duvida. 

Sentávamos, uma mesa interposta entre a conversa, Irene 
grávida de dois meses esmagada sob o olhar de papai, nossos 
movimentos autômatos, passar a torrada, derramar o café, afastar o 
gato, enquanto os ouvidos trabalhavam inconscientemente sentindo 
o frêmito esperado de uma parede, quem sabe começando nos 
fundos da casa o germe do abalo, ainda que de normal o vizinho na 
sua varanda — de onde o observávamos, surdo ao perigo e alienado, 
o vizinho com o olhar na fronteira do muro: o tremor era restrito ao 
número 157: nossa casa. 

Quem diria que no começo papai achou algo estranho, os 
quadros tremiam no verão durante alguns segundos, um bom 
observador notaria uma rachadura ali na torneira da pia, uma fenda 
desenhando um traçado atrás do cano, dobrando o batente e indo se 
alojar no quarto, atrás do guarda-roupa, atordoada cicatriz. E entre 
risos nervosos — os primeiros sintomas internados em nós — 
achávamos que a casa parecia estar invadida. Literalmente. Talvez 
um comício de fantasmas. 

No início, o absurdo se alojava nas explicações: o atraso no 
pagamento da água, a poluição sonora do bairro, a notícia da 
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gravidez independente de Irene, coisas em si que acumuladas fariam 
ressonância no universo e voltariam em eco incomum na forma de 
pequenos tremores no perímetro de nossa casa. 

Depois houve o cerceamento de nossa comunicação. Seria 
melhor não apenas se ater a poucos movimentos para não agravar a 
situação. Nosso pai rendeu sacrifício oferecendo a mudez — e que 
todos ali seguissem o preceito. Pedro inconformado e sentindo-se 
um desperdício, como se agora o mundo mostrasse em fenômenos 
desta laia suas leis nada causais. Muitas vezes recebeu um dedo 
autoritário na cara, e em resposta ia murchar de vez no canto do 
quarto, enquanto distraidamente jantávamos o silêncio. O costume 
terrível de olharmos ao mesmo tempo para o ponteiro do relógio, 
uma previsão autodidata de marcar o início da proteção das louças, 
peças valiosas, até mesmo segurar o gato. Ao primeiro sinal de um 
novo terremoto (que eu batizei de bolso) corremos e multiplicamos 
as nossas mãos, aqui um apoio para o vaso, ali a prateleira dos livros, 
mamãe segurando histérica o felino, as unhas do gato tensas de 
terror no seu avental, a cozinha epiléptica, nas despensas trincados 
de talheres e guinchos de ratos, a cristaleira dançando um fox-trote, 
eram 5 e 15 da tarde e não há tempo nem para respirar. Segundos 
depois, o silêncio e um ou outro prato no chão, felizmente inox. 

Nunca foi costume o gasto com pequenos luxos. Mas face aos 
terremotos cronometrados, dias depois uns homens reforçaram 
grades, apoios de tv, vigas, fundações. Eu observava tudo meio 
atarantado, acariciando o gato no sofá, num gesto casual. Mais 
pequenos e neurastênicos, os olhos do gato me devolviam uma muda 
queixa, como esses loucos que, por força de não articular uma óbvia 
verdade, ficam enigmáticos e messiânicos. 

A rotina, já pequena por natureza, pouco foi alterada. Nada de 
banhos à hora marcada, nem programas de auditório na tv ou fazer 
sala às visitas, nem licor e castelos de cartas. Alguns dias 
estranhamente os abalos se ausentaram. Ninguém arriscou sequer 
um palpite, já se planejava até uma partida de baralho entre vizinhos, 
Pedro voltava a ouvir som alto, Irene não tinha mais pesadelos sobre 
aborto. 

Ledo engano. Semanas depois vibraram os bigodes do gato, 
como um radar. 
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Pouco antes do amanhecer nossa mãe estava ao liquidificador, 
passando frutas, o barulho controlado do eletrodoméstico, enquanto 
Pedro calçava as chinelas, Irene e papai pisavam os últimos degraus 
do sono, então se juntou à vibração outra, mesmo depois o troço 
continuou, a mãe duvidava se tinha desligado mesmo o aparelho, 
conferiu a tomada, e de susto viu a cascata de panelas talheres 
gavetas saírem dos eixos, indeterminadas, e como uma maré de 
aproximações o teto e o repique do lustre, difícil não acordar vendo a 
casa toda troar como um gonzo ou a passagem desgovernada do 
metrô ou cem soldados sincronizados ou o apocalipse precoce, bem 
ao longe o miado longínquo do gato entre quedas de armários, Pedro 
chorando, o pai trêmulo descendo as escadas e na testa um galo, 
pedaços de reboco e nenhuma solução, o gargarejo do tremor parece 
atingir o ápice e Irene debaixo da cama que sapateia sob um rio de 
estilhaços e contas do rosário e é assim como um fluxo e mais alguns 
segundos até que subitamente pára, (e nos juntamos a um canto da 
sala sob/sobre uma nuvem de poeira e ecos) mas ainda tremem por 
dentro todos e isso dura uma eternidade e só o gato, aterrorizado, 
salta a janela e ganha o telhado e vê o mundo e as andorinhas e 
outros telhados e um mundo simétrico e em pé como se não 
houvesse nada e o apocalipse fosse a domicílio. 

Por períodos intermitentes, aconteciam estremecimentos 
mínimos em pontos isolados da casa, como se a mesma sofresse 
cócegas cruéis. Às vezes, só no aquário, trincando o vidro. Ou na 
súbita síncope do sofá. Não arriscávamos a sair de casa. A vizinhança 
fingia ignorar ou mesmo não sabia, o céu destilava azul e química 
inorgânica, o horóscopo falhava acertadamente. Papai e mamãe 
brigavam, sísmicos. Brigas e abalos da terra equiparados 
espiritualmente. O gato enlouquecera, dois pontos acima da escala 
de Richter. Vagava de um ponto a outro da casa, o rabo pênsil em 
duas cores. Procurava uma saída, já que em si mesmo abandonara 
toda e qualquer clarividência felina. 

Por via das dúvidas, o gato foi expulso. Meses depois, quando 
ecoavam relâmpagos dos pequenos terremotos apenas na memória, 
éramos pouco menos que uma família: o casamento em ruínas e os 
filhos traumatizados. 

A casa ainda intacta. 
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vinte passos 
 

alvez eu tenha criticado a hipocrisia da esquerda primeiro 
ou, antes disso, ele chamou a direita de retrógrada. 

Também devo ter citado a aproximação da direita com o fascismo e 
meu antagonista refutou, listando governos ditatoriais de esquerda. 
Ou seja, a gente ziguezagueava. Essas discussões no Facebook não 
seguem mesmo uma lógica. Funcionam de forma orgânica, sem 
objetivo claro. Só sei que esse sujeito e eu insistimos em discordar 
mesmo quando concordamos. E, no final, alguém morreu. 

O post tinha a ver com futebol. É possível que um de nós tenha 
soltado uma piadinha misógina nos comentários e o outro, ao 
rebater, errou o alvo, culpando os imigrantes. Apenas desconhecidos 
em um debate corriqueiro. Acontece o tempo todo. Outro dia, rangi 
os dentes com mais quatro estranhos, por cerca de uma hora, abaixo 
de uma reportagem sobre cotas raciais em universidades públicas. Só 
paramos quando um de nós perguntou se alguém ali era, de fato, 
negro. Claro que não. E todos vinham do ensino privado. E daí, né? 
Mas, tudo bem, não levamos a conversa pra esse lado e, no fim, não 
houve feridos. Já aquele último embate foi longe demais. 

Em algum momento, juntamos religião, super-heróis e 
vegetarianismo em uma mesma frase. Beleza, não foi legal envolver a 
mãe dele daquele modo. Ainda assim, só usei tal artifício após ter a 
minha masculinidade questionada. Isso não se faz, nem online. Quer 
dizer, nada contra gay, mas cada um na sua. Se bem que, pensando 
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melhor, capaz de ter sido o contrário. Sim, isso mesmo, ele disse 
puta, eu falei veado, não necessariamente nessa ordem. Ou não. Só 
estou certo de o desafio ter partido dele — sim, sem dúvida, foi dele. 

Retire o que disse. Retiro o caralho. Tomar no cu. Vai você. Se 
não pedir desculpas, enfio sua cabeça no seu próprio rabo, babaca. 
Tenta, imbecil, e eu arranco suas bolas pelo umbigo. Nada demais, 
coisas que se escreve todo dia na internet, ninguém precisa ficar 
melindrado. Porém, o pingue-pongue de insultos durou até eu 
receber um emoji: uma carinha levando um tabefe. Passei uns cinco 
minutos estudando aquilo sem saber como responder. Só então 
prestei atenção no nome dele: Dagoberto. 

Que emoji de merda é esse? Minha pergunta chegou quando a 
mensagem dele já acumulava 32 curtidas. Na verdade, nesse meio 
tempo, um moleque intrometido, com fotinho do Son Goku, até 
comentou com um vixe, agora ficou sério, quero só ver. Sim, parecia 
mesmo briga de corredor na quinta série. Se não responder, passa 
atestado, acrescentou o fã de desenho japonês. Na pressão, enviei 
um soquinho. Soco vale mais que tapa, não? Esqueci aquilo e desci os 
olhos pelo meu feed. 

Oi, já sei de tudo, vamos achar a melhor solução juntos. 
Advogado, Emerson mantém o tom dramático até por Whatsapp. O 
Dago leva muito a sério esse negócio de honra, você não devia ter 
comentado aquilo na minha timeline. Comentado o quê mesmo? Já 
não saberia dizer quando as coisas degringolaram de vez. Estou aqui 
tanto como seu amigo quanto como dele, não se esqueça, podemos 
falar com sinceridade. Sério, não precisava envolver um amigo em 
comum pra resolver uma pendenga virtual boba daquelas. O que me 
importa se esse Dago é gente boa, como Emer defendia? Nunca me 
encontraria com ele, então, foda-se se for o cara mais razoável do 
universo. 

Marco, acho que você não compreende a seriedade de um 
duelo. Verdade, não entendia. Na verdade, eu nem sabia que tinha 
duelo no meio. É modo de dizer? Não, duelo mesmo, dois cavalheiros 
acertando as diferenças em nome de um ultrapassado código de 
honra. A primeira imagem que me veio foi a de Clint Eastwood, Eli 
Wallach e Lee Van Cleef ao som de Ennio Morricone. Explodi em 
kkkk. Eu não vejo graça de um amigo meu ser desafiado por outro 
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dessa forma. Emer mandou uma carinha enfezada para evidenciar a 
complexidade do que estava pra ocorrer. 

Do meu ponto de vista, porém, não havia motivo pra alarde. 
Estamos no século 21, faço todas as minhas operações financeiras 
usando um dedo, acendo a boca do fogão por comando de voz, 
assisto ao bombardeio de uma cidade no Oriente Médio ao vivo do 
celular de um garoto de dez anos. As pessoas ainda duelam? Não dei 
atenção até o Emer avisar que eu precisaria apontar dois padrinhos. 
Ele foi escolhido pelo Dagoberto, junto com outro colega de infância 
deles. Então, as partes se reuniriam via Skype pra definir os 
pormenores. 

Você foi desafiado, então pode escolher as armas. Não tive 
tempo nem de me assustar com a ideia. Emer avisou que não poderia 
se alongar, pois entraria em uma audiência de divórcio. Durante um 
minuto, fechei o balanço, na cabeça, de todas as armas que já 
passaram pela minha mão: um estilingue, uma espingarda de 
chumbinho, um revólver de pressão de tiro ao alvo, uma espada de 
samurai, falsa. Facas de cozinha contam? Não podia ser verdade. A 
polícia nunca permitiria que essa selvageria fosse adiante, ainda mais 
em uma metrópole como São Paulo. 

Claro que é ilegal, Marco, desde o século 19, mas se é aceitável 
socialmente, você sabe, as pessoas fazem vista grossa. Armando era 
jornalista, cobria política, não falava à toa. Honra tem a ver com 
imagem, meu amigo, como você é visto pela comunidade, real ou 
virtual. O que publica nas redes sociais acaba voltando de algum 
jeito, como likes ou, nesse caso, um desafio de vida ou morte. Em 
seguida, ele me pediu calma. Ninguém precisaria morrer, já que nem 
tinham acertado como seria a peleja. 

Insisti que não queria nada daquela besteira, mas era tarde. 
Uma hora após a ineficaz missão diplomática de Emer, havia um 
email de save the date circulando por aí. Como seu padrinho, digo 
que voltar atrás agora mancharia sua reputação e a da sua família pra 
sempre. Sim, Armando se autonomeou meu padrinho. Precisava 
escolher um segundo homem. No meu caso, uma mulher, Ester, 
minha irmã mais velha, que sempre me tirava de encrencas na 
infância. Na adolescência também. E na vida adulta, já que me 
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empregou como corretor na imobiliária dela quando minha startup 
precisou fechar logo no primeiro trimestre de existência. 

Vamos enrolar um pouco, irmãozinho, enquanto não chegarem 
a um consenso sobre como será o duelo, ele não existe. Mas existia. 
No dia seguinte da discussão, criaram um evento no Facebook 
intitulado Dagoberto x Marco, marcado, por ironia, na Praça da Paz, 
no Ibirapuera, em cinco dias. Até então, umas duzentas pessoas 
haviam confirmado presença. Como parte ofendida, ele tem o direito 
de escolher quando o duelo acaba. Por exemplo, até um dos dois 
ficar muito ferido. Vamos contestar tudo para ver se ele se cansa e 
desiste. 

Por que não? Pesquisei e encontrei casos de cancelamentos. 
No século 17, o poeta romântico inglês Mark Akenside insistiu que o 
duelo fosse ao alvorecer enquanto seu oponente preferia no por do 
sol. Sem entendimento, deixaram pra lá. Cerca de cem anos depois, o 
físico Richard Brocklesby, também britânico, escapou porque não 
concordava com o número de passos que cada um daria antes de 
atirar. O perigo é a enrolação não ter fim. Como os militares 
franceses François Fournier-Sarlovèze e Pierre Dupont de l’Étang, 
que, entre 1794 e 1913, enfrentaram-se umas trinta vezes. Foram até 
transformados em personagens de Joseph Conrad no conto “O 
Duelo”. 

De fato, o evento precisou ser adiado por uma semana sob a 
alegação de incongruência de agendas. Depois, uma semana a mais 
porque o Climatempo previa tempestade no dia. A página, agora com 
mais de mil confirmados, não demorou a destacar uma enquete 
sobre a opção da arma. Sabre vencia pistola, pelo apelo vintage, 
imagino. Havia, porém, votos para estiletes de escritório, marretas, 
machados, ganchos, arco e flecha e até pedras. Aquele idiota do 
avatar de Dragon Ball votou em lâminas de barbear. Foi quando 
Armando deu a ideia de escolher um item improvável, um que, não 
importasse a habilidade dos desafiantes, permitiria que saíssem 
ilesos, mesmo sendo considerado um armamento. 

Um duelo de bumerangues? Dagoberto só se conformou com a 
decisão por estar cansado de esperar. Coube aos padrinhos 
encontrar tal arma, o que foi resolvido em uma descontraída 
excursão dos quatro às lojinhas da 25 de Março. Então, ficou 
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acertado que nós dois permaneceríamos a uma distância de vinte 
passos um do outro. Atiraríamos de maneira alternada por, no 
máximo, sete vezes. E acabava assim que a primeira gota de sangue 
fosse derrubada. Por tradição, o primeiro seria a parte ofendida. 
Tudo bem, posso me prostrar ali, duvido que me acerte uma única 
vez dessa distância com um bumerangue. E, como também não tinha 
a intenção de ferir o rival, decidi desperdiçar minhas tentativas, 
jogando mais errado ainda. 

Menos de um por cento do público confirmado no Facebook 
compareceu à Praça da Paz às seis e meia da manhã daquele 
domingo. A grande maioria optou por assistir ao vivo, do conforto de 
seus lares, às transmissões dos celulares dos presentes. Reunidos no 
centro do gramado, Dagoberto e eu ouvimos as últimas instruções de 
Emer e recebemos os bumerangues de madeira idênticos. Nem 
lembro porque começamos essa briga, então, independente do que 
acontecer hoje, me desculpe se te ofendi. Estendi a mão, torcendo 
pra nem precisarmos passar por aquele constrangimento. Se prepara, 
cuzão, porque andei praticando e vou arrancar essa sua cabeça hoje. 
Ok, entendi, sem reconciliação. 

De costas um para o outro, começamos a andar adiante 
conforme a contagem de Ester. De propósito ou não, minhas 
passadas eram mais largas do que o normal. Acerta ele, Dago Ball! 
Não vi de onde veio o berro, mas sabia que era o tal fã de animes. 
Nas últimas semanas, o chato não ficou quieto, sempre postando no 
evento, botando fogo, querendo sangue, o meu, claro. Segundo ele, 
eu seria massacrado, escoriado, despenado, esquartejado, 
escalpelado, empalado e outros ados que eu desconhecia, apesar de 
conseguir visualizar. Fora a dezena de GIFs maldosos, quase toda 
manhã. 

Dez passos. Virei e não vi meu oponente tão distante quanto 
gostaria. Gelei. Ainda era perto o suficiente pra me causar um belo 
estrago. Quase dei um passo a mais pra trás, mas minha perna não 
me obedeceu. Quando quiser, Dagoberto. O estômago liberou toda a 
acidez de supetão, o que rasgou meu peito em brasa. A ansiedade ia 
me matar antes daquele maldito bumerangue. Segurei minha arma 
tão forte que sentia a madeira envergar. Atira logo, imbecil, acaba 
com isso. Confesso, não vi o arremesso. Fechei os olhos no primeiro 
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movimento do cara. Fui despertado pelo vento e o assobio bem perto 
da orelha esquerda. A torcida soltou um uhhhh. Sobrevivi. 

Minha vez. Eu não ia desperdiçar tentativa porra nenhuma. 
Chega daquela merda. Estava babando, ainda trêmulo, a respiração 
descompassada. Por um instante, sorri, não tenho certeza. Olhei para 
aquela ferramenta aborígene e me dei conta, pela primeira vez, que 
nem aprendi a manejá-la. Jogaria por baixo ou por cima? De lado ou 
na vertical? Direto no alvo ou esperando que fizesse uma curva? Vai 
logo com isso, seu lerdo! Moleque mala, permanecia ali de lado, nas 
sombras, anônimo, só provocando, alimentando o ódio coletivo, 
fazendo comentário escroto, atiçando o pior das pessoas. Cuida da 
sua vida, vai ver desenho na TV. 

Atirei como em um jogo de beisebol. Não que eu soubesse 
fazer isso. Mas o movimento lembrou o de um jogador de filme de 
beisebol. Fiquei de lado, dei um impulso e emendei com meio giro de 
cintura. E, no final, quando o bumerangue deixou minha mão direita, 
na diagonal, minha perna esquerda estava estendida lá atrás, pra 
cima, equilibrando o resto do meu corpo. Tamanha destreza fez o 
instrumento voar baixo, rente à grama. Depois começou a ganhar 
altura, um efeito bonito de se ver. Podia jurar que acertaria 
Dagoberto bem nos olhos. Este se protegia como em uma cobrança 
de falta no futebol, na barreira, com as mãos no saco. Ainda deu uma 
abaixadinha de susto quando aquelas hélices passaram a centímetros 
da sua testa e se evaporou. 

Perdi minha chance e era o alvo mais uma vez. Emer ainda 
corria até Dagoberto com o bumerangue dele e eu só me via como 
um homem morto. Nunca na vida contei com a sorte duas vezes 
seguidas. Por que fui escolher aquela arma estúpida? Sabe-se lá onde 
o meu foi parar. Subiu, eu vi, mais pro lado direito. Perdi de vista. 
Esperava que não tivesse acabado no meio do lago. Ou melhor, se a 
arma se perdesse acabava o duelo? Esperançoso, abri os olhos. Todos 
corriam, inclusive meu adversário e nossos padrinhos. Alguma 
comoção rara no meio da plateia. Por instinto, corri também na 
mesma direção. As pessoas se agrupavam em torno de um corpo 
estendido. Um jovem gordinho com uma camiseta do Goku. A cabeça 
sangrando muito na nuca. Ao lado dele, um bumerangue. Meu 
bumerangue. 
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Chamava-se Sérgio Luís e tinha 26 anos. Trabalhava com design 
de videogames. Morava com a avó e ela reclamava que ele não saía 
da frente do computador. Hospitalizado por duas semanas. Ao 
acordar, não se lembrava de nada muito recente, nem duelo, muito 
menos bumerangue. Quase um mês após receber alta, teve 
convulsões no chuveiro. Morreu se estrebuchando. 
 
| conto do livro O Teatro da Rotina (Ed. Patuá, 2018). | 
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o delicado contorno da mão esquerda dele pousada no azul macio 
do jeans que veste sua coxa direita 
 

“Mas eu comecei então a pensar no 
tempo como tendo uma forma, alguma 
coisa que pudesse ser vista, como uma 
série de transparências líquidas, uma por 
cima da outra. Você não olha para trás, no 
tempo, para o passado, mas para baixo, 
como a água.” 

(Margaret Atwood, Olho de gato) 

 
 delicado contorno da mão esquerda dele pousada no azul 
macio do jeans que veste sua coxa direita se assemelha à 

sombra do avião sobre o Atlântico a 11.000 metros de altitude. Uma 
mão delicada, porém firme. Pequena, talvez, para uma mão de 
homem, apesar da profusão dos pelos negros — aquele prenúncio de 
virilidade — sobre a superfície muito branca da pele; mãos firmes e 
implacáveis nas horas de cirurgias delicadas; as únicas mãos do país 
capazes de realizar cirurgias cardíacas em bebês ainda no ventre da 
mãe. A mesma delicadeza firme que sabia como lhe dar prazer como 
nunca antes alguém proporcionara. 

Os passageiros quietos, em completo silêncio, sem idas e 
vindas ao toalete; o sorriso quase sincero da comissária de bordo ao 
trazer um travesseiro, a ternura quase sincera ante a visão do seu 
companheiro dormindo — muito embora servindo aquele esforço 
apenas para mascarar um profundo desprezo ante a visão de dois 
homens tão jovens e tão bonitos formarem um casal. Porém, nem 
essa pátina de imperfeição estraga aquele momento — antes, 
aprofunda-o e dá a você o prazer de uma coisa proibida e só a você 
acessível. E há tanta, tanta promessa no ar. A renovação do contrato 

O 
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do seu maior patrocinador. Sua nova casa. A promoção do seu 
companheiro no hospital. 

A sua ascensão à categoria profissional na seleção brasileira de 
tiro com arco. Aquela escapada louca para os três dias de miniférias 
nas Ilhas Fiji — muito embora nada no hotel fosse como o prometido 
pelo site da agência de viagens. Aquele instante de precisão, ponto 
convergente do laser da Felicidade. Sua flecha atingindo em cheio o 
alvo da Felicidade a 90 metros de distância. Agora a Felicidade não 
era algo acontecendo distante demais para ser imaginada — embora 
leve, era palpável como a mão pousada sobre sua coxa. Você, que 
sempre teve vergonha de desejar a felicidade, e é totalmente sem 
vergonha para os outros assuntos da Vida. 

Não se pode mudar ninguém com mais de trinta anos, diziam 
os manuais norte-americanos de psicologia comportamental. Seu 
companheiro conta trinta e um anos — a partir de agora seu 
temperamento será imutável como o diamante lapidado se liga à 
beleza. 

Você, que nunca acreditou em amor. Você, que sempre soube 
que o amor nada mais é do que um ardil para vender perfumes 
jantares livros filmes restaurantes novos ou promessa de vida depois 
da morte. Você, cuja vida amorosa é uma daquelas histórias sobre 
cuja depravação é melhor calar. E eis que um belo dia aquela mão se 
estendeu para você e o tirou do caos de uma vida à deriva. Aqueles 
dedos, cirurgicamente, estenderam-se por sobre o seu peito tatuado 
e tocaram aquele coração cínico que só acreditava, no máximo, em 
sexo e amizade. 

Você, que pensava ser o amor algo que vivia dentro dos limites 
do sentimento de asfixia — como uma sultana molhando os pés na 
fonte do jardim interno do palácio, pois proibida de sair às ruas. Você 
e seu infinito cinismo a respeito do amor; afinal, não está escrito em 
todos os livros, peças, óperas, canções: amor é sinônimo de 
sofrimento? 

E não havia qualquer sofrimento naqueles dois anos de amor 
tranquilo como um regato límpido. Estava escrito no Eclesiastes: 
“maldito o homem que confia no outro homem”; no entanto, àquele 
homem você confiava seu coração. 
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Talvez fosse uma febre momentânea proporcionada pela luz 
astral do mar das Ilhas Fiji, aquele azul-turquesa que permanece 
mesmo depois de se fechar os olhos. 

Mas não é Amor o que ressoa dentro da atmosfera daquilo que 
vocês criaram — que é sólido e ao mesmo tempo frágil, que é intenso 
e ainda assim tranquilo? 

Bonsai, pescaria, gastronomia — atividades a exigir paciência, 
silêncio e cultura. Isso tudo era ele. Você próprio sentindo-se como 
um fícus, sendo delicadamente podado, nutrido até a perfeição e isso 
de nenhum modo o fazia sentir-se prisioneiro ou tolhido, e sim 
cuidado. 

Neste exato momento você compreende que Deus não é um 
ser, uma pessoa, uma força, algo nalgum ponto inacessível aos 
homens. Deus é um reino. Deus é um lugar. O preciso lugar onde está 
você agora. 

E você compreende só haver um modo de aquele Deus-lugar-
perfeição subsistir para Sempre: se o avião inteiro explodisse. 

Na explosão, seu corpo seria fragmentado junto ao corpo do 
seu companheiro, pedaços de olhos corações ossos medula 
fundindo-se, amalgamando-se antes do batismo do fogo, algo entre 
quatrocentos e mil e duzentos graus Celsius, ainda superior aos mil 
graus dos fornos crematórios. Há perfeição nessa morte 
praticamente instantânea, no modo como vocês ficarão para sempre 
saudáveis e felizes na memória dos amigos; no modo como a 
ausência do enfrentamento da humilhação da velhice, das doenças, 
dos gases e de toda a imundície que se segue à decrepitude e morte 
do corpo. Soaria como algo a enganar a morte. Há poesia na 
lembrança da pequena remuneração paga aos seus parentes pela 
companhia aérea, um dinheiro que poderia ser usado para a 
construção de um jardim ou de uma piscina ou uma viagem às Ilhas 
Fiji — isso se algum ente querido amá-los o suficiente para refazer 
seus últimos passos como um modo de tê-los um pouco de volta; há 
poesia na imagem dos seus nomes para sempre ligados aos bons 
momentos desfrutados nesses espaços de lazer. Há poesia na 
lembrança de pequenas partículas suas e do seu companheiro, 
translúcidas pelo sol dos trópicos, caindo no mar e servindo para 
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alimentar os hipocampos ou cavalos-marinhos. Ou transformando-se 
em plânctons. 

Todo o seu ser desliza para dentro do silêncio da cabine. Sua 
mão esquerda desliza em direção à pequena mão direita do Amor da 
sua vida. Aperta-a como nunca antes. 

Você fecha os olhos e espera a explosão. 
 
| conto do livro Todas as coisas sem nome (Cepe Editora, 2017). | 
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cicatrizes 
 

emoraria talvez um dia inteiro, se eu fosse mostrar a você 
as minhas cicatrizes — e, uma noite correspondente, se eu 

contasse a história de cada uma —, pois elas ocupam meu corpo 
todo. Mas não me custa escolher uma ou outra, como exemplo, a 
memória não pode reacender a dor, só avivar suas brasas. Esta aqui, 
no joelho direito, quem me desenhou foram umas pedras, sobre as 
quais caí quando andava de bicicleta, veja o capricho do riscado, uma 
linha diagonal quase perfeita. Um pouco mais acima, subindo a coxa, 
um arame farpado me escreveu esta marca; eu fugia de um touro, 
depois de lhe atirar mangas podres. Esta mancha no meu braço 
esquerdo causa aflição, às vezes até repugnância, quando as pessoas 
descobrem que foi minha mãe, embora num ato involuntário, quem 
a fez: ela tropeçou no gato e derramou sobre mim o óleo fervente da 
frigideira, que, faminto para fritar qualquer superfície, ficou feliz por 
encontrar, inesperadamente, a pele nova de uma criança. Aqui, nas 
costas, este vinco fundo, que antes era um traço de mão inábil e hoje 
parece até um bordado bonito, foi a fivela do cinto do meu pai; ele 
soube que eu beijava o filho do vizinho, mas nunca soube, nem 
sequer imaginou, as coisas que eu fiz com o filho do vizinho. E, olha, 
passe o dedo, dá pra sentir o corte sinuoso, meio à revelia, de quem 
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tinha pouca firmeza – foi a ponta da faca que uma amiga afundou em 
meu ombro, a inveja dela crescia à medida que minha beleza 
chamava a atenção de seu marido. Ah, essa outra cicatriz foi 
produzida por uma tesoura; meu noivo aparava cuidadosamente a 
barba, quando eu disse que os narcisistas deviam também se 
desbastar lá embaixo. Há muitas outras, esculpidas em mim por 
quinas de mesa, giletes enferrujadas, estiletes, bitucas, cacos de 
vidro, abridores de lata, quase todas ocultas pela roupa. Quase não 
há vazios para novas pinceladas de dor no meu corpo, que já foi uma 
tela imaculada. Mas nesse canto aqui há um espaço reservado — eu 
já sei! — pra você deixar sua marca. 
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exploração intrasubstancial 
 

u entrei na profissão há dois anos. De lá pra cá já 
desenterrei a caveira (metafórica) de muita gente, 

testemunhei infartos fulminantes, AVCs, calafrios, chororô do mais 
esclerosado ao mais econômico, de largar lagriminha na dobra do 
dedo e engolir pigarro. Dá pra entender, claro. Fiz isso com o relógio 
do meu pai quando morreu e vi que há quinze anos ele pagava 
pensão de um irmão que eu não sabia que tinha. Mas quem é 
esperto supera rápido. Esse meu irmão mesmo, Tonho, virou 
recepcionista da nossa empresa e pago ele muito menos do que 
deveria; família tem lá suas vantagens. 

A Desencavadores® tem um calhambeque velho que lembra o 
dos Caça Fantasmas, o que é uma relação mais que cabível e bacana 
(curto pacas os filmes), e faz as crianças correrem atrás do 
monstrengo branco na rua. Só não temos o adesivo do Geleia na 
porta que aí poderia dar problema. 

Depois da garapa e do quibe com ovo na Senador Metelo, saio 
pra primeira chamada do dia, uma casa pertinho da praça do Cidade 
Alta. Uma dona achou um envelope vazio metido entre as roupas do 
marido, falecido há um ano. A senhora não mexeu nas roupas dele 
por um ano, dona…? Emengarda, filha. Então, não mexi, né. Dava 
trem ruim só de chegar perto. Mas passou. 

O envelope ainda liso, amarelado e com cheiro de mofo parece 
outro engano, caiu ali sem querer, não tem importância alguma. É o 
que mais acontece e aí resta cobrar a taxa de visita, cinquentinha, 
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porque a pessoa não quer saber a história do objeto desde sua 
criação em alguma fábrica e seus dias #chatiado na prateleira de 
alguma loja. Fecho os olhos e seguro o envelope nas mãos, 
rastreando, rastreando. 

Antônio Maricá tinha 67 anos quando comprou esse envelope. 
Colocou dentro uma carta, tirou, colocou outra, tirou. Na primeira 
pedia à esposa que assim que ele batesse as botas, ela desenterrasse 
do quintal uma caixinha com as pepitas de ouro que eram herança 
secreta do pai, e que havia deixado escondida porque nunca foi 
necessária. Temia que se a notícia vazasse os filhos e os irmãos 
buscassem se aproveitar do gracejo que era só seu. Essa carta ele 
pegou e rasgou. A segunda trazia as mesmas orientações escritas de 
um jeito mais carinhoso, pedindo à mulher que usasse o dinheiro pra 
visitar a Europa, que só conhecia pela tela empoeirada do Discovery. 
Rasgada também. A terceira tava na cabeça quando Antônio pulou 
do barco (metafórico). 

Não era nada, dona Emengarda. Ele colocou um dia na pilha de 
roupa e alguém colocou outra roupa em cima e ficou ali esquecido. 
Cinquenta, que é a taxa da visita. Obrigada, filha. 

De madrugada, a pá bate num troço duro. Colo a orelha na 
janela do quarto da velha. Alguns segundos e dou um joia pro Tonho. 
Ele tira o resto de terra com as mãos pra liberar a caixa. 

No caminho de volta, Tonho pergunta o que é aquilo no meu 
colo que ele desenterrou e digo que são as cinzas de um antigo dono 
do terreno que tava atormentando a casa. O bom é que Tonho ainda 
é inocente, coitado. Na caixa as minhas férias, Caribe e talvez até a 
Europa que o velho Maricá queria pra esposa. Não é que ela não 
merecesse, mas as pepitas não eram herança não. 
 
| conto do livro Algazarra (Editora Patuá, 2018). | 
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do amor e de outras tristezas 
 

izem que Mário é um jovem de boa família, culto e rico. 
Que não é bonito, apesar de gozar de algum charme, o 

que o faz ser disputado pelas moças da sociedade. Até o dia em que 
conhecerá Mariana. Nesse dia, a deusa Fortuna exibirá para ele seu 
sorriso de Gioconda. Mariana é prima de segundo grau de um amigo 
dos tempos de escola. Estarão todos em uma cobertura em 
Copacabana. Festa de réveillon. A noite será clara, iluminada por uma 
lua cheia ligeiramente amarela e pelos holofotes do calçadão. 
Mariana gostará de Mário. Mário gostará de Mariana. Eles se 
beijarão no primeiro minuto do novo ano e passarão aquele verão 
inteiro juntos. No entanto, depois das festas carnavalescas, para 
surpresa e desespero de Mário, Mariana o trocará por Roberto. 
Dizem que Roberto é mais rico e mais culto do que Mário. E que 
também é mais maduro e de família mais bem conceituada. Além 
disso, é bonito. Mário ficará arrasado. Perceberá que, para Mariana, 
ele terá sido um amor de verão, enquanto ela, para ele, será o amor 
de toda uma vida. Mário escreverá cartas para Mariana e ela 
mandará devolver todas, para que ele saiba que não foram abertas. 
“Quem envia cartas nos dias de hoje?” Mariana fará a si mesma esta 
pergunta e pensará no inconveniente de recebê-las e ter de devolvê-
las. “Se pelo menos enviasse e-mails, eu marcaria como spam.” Mário 
começará a beber muito, a virar garrafas inteiras de uísque dezoito 
anos. E certo dia, embriagado, colocará uma dessas cartas dentro da 
garrafa vazia e a jogará ao mar. Não fará sentido. Nada, porém, fará 
mais sentido para Mário-sem-Mariana. As cartas dentro de garrafas 
vazias e jogadas ao mar pelo nosso personagem se tornarão rotina. 
Logo Mário esvaziará outra garrafa enquanto escreverá outra de suas 
cartas para Mariana, e dirá para si mesmo que esta será a última, 
depois colocará a carta dentro da garrafa e entregará as duas e parte 
de sua tristeza às ondas infatigáveis do mar. Mário já não será 
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disputado por moça alguma. A própria família desistirá dele. Seu 
charme, o pouco de que ainda gozará, se perderá, consumido 
também, como o uísque dezoito anos de todo dia. Não receberá 
resposta de Mariana nem de ninfas efidríades que — dizem poetas e 
trapaceiros — habitam o mar. Mário, o alcoólatra. Somente treze 
anos depois, ajudado por amigos compadecidos, Mário largará os 
vícios de álcool e de Mariana, frequentará reuniões de AA e a 
encontrará em outra festa de réveillon na mesma cobertura em 
Copacabana, casada com Roberto, dois filhos pequenos, esperando o 
terceiro e não dará a mínima bola para ela. Mário ignorará a agulha 
fina e glacial transpassada em seu peito por rever Mariana mesmo 
depois de mais de uma década. Mas nesse mesmo dia, quando 
descer para a praia lotada de gente, depois dos fogos de artifício, 
conhecerá Beatriz. 
  

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 84 | 



Rosângela Vieira Rocha | Nasceu em Inhapim, MG. 
Tem doze livros publicados, cinco para adultos e sete 
infantojuvenis. Recebeu vários prêmios literários, 
entre os quais se destacam o Prêmio Nacional de 
Literatura Editora UFMG-1988, com o romance 
Véspera de lua, e a Bolsa Brasília de Produção 
Literária 2001, com a novela Rio das pedras. Lançou o 
romance O indizível sentido do amor em 2017. 
Participou de várias coletâneas de contos, entre as 
quais Mais trinta mulheres que estão fazendo a nova 
literatura brasileira. Além de escritora, é jornalista, 
mestre em Comunicação Social, advogada e 
professora aposentada da Faculdade de 
Comunicação da Universidade de Brasília — UnB. É 
colunista de revistas culturais e literárias digitais. 
Ministra oficinas de textos e de literatura, além de 
palestras. 

 
capítulo do romance ‘O indizível sentido do amor’ 
 

ó quem perdeu alguém muito querido sabe da terrível 
aflição que é não ver mais a pessoa de uma hora para 

outra, como se tivesse sido tragada por um bueiro gigantesco, como 
se tivesse sido ocultada por um eclipse sem fim ou desaparecido do 
ar sem a nossa anuência, sem o nosso conhecimento e sem a nossa 
permissão. 

E queremos respostas, ah, se queremos, queremos que nos 
prestem contas do que foi mesmo que ocorreu, desejamos de 
qualquer maneira que nos expliquem o porquê dessa falta que nada 
é capaz de preencher. E agora?, perguntamos. Como fica? Mesmo 
sabendo que é impossível, almejamos que o cosmos nos devolva o 
ser que se foi. Ou, na pior das hipóteses, que nos “pague uma 
indenização”, faça algo por nós a fim de apaziguar o nosso coração, 
retire as folhas de urtiga e a sensação de incompletude, refaça a teia 
esgarçada que antes fora um sofisticado conjunto de fios bem 
tramados e arrematados. 

A cada manhã, a mesma pergunta: onde está ele? O que foi 
feito do seu riso, das suas maneiras contidas e bem-educadas, dos 
seus gestos finos, da sua racionalidade, da sua estabilidade, do seu 
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bom senso, da sua cortesia? Como pode uma pessoa tão importante 
em nossa vida desaparecer assim, sem deixar rastros, e se 
transformar em alguém para quem não é mais possível telefonar, a 
quem não se pode recorrer, com quem é vedado conversar? De que 
maneira classificar essa não estrada, essa impotência, essa interdição 
absoluta? 

Como não se trata de uma doença, cuja cura é gradativa, não 
existem medicamentos para o luto. Caracteriza-se, entre outros 
sintomas, pela ida e vinda de algo semelhante a uma lava vulcânica, 
uma emoção horrível que é também uma sensação física, pois dói e 
aperta o peito, e o enlutado pensa que vai morrer. O que se deseja 
nesse momento é ter o morto de volta a qualquer preço, tocá-lo de 
novo, colocá-lo sob nossos olhos, como uma criança que quer obter 
algo, mesmo sabendo que é impossível. Depois a lava acaba 
passando, até o surgimento da próxima. 
 
| do romance O indizível sentido do amor (Editora Patuá, 2017, p. 157-158). | 
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Nathalie Lourenço | Publicitária por profissão e 
paulistana por nascença. Nunca possuiu um pônei. Seu 
livro de estreia, Morri por Educação, foi finalista do 
concurso Maratona Literária e publicado pela Editora 
Oito e Meio. Teve contos publicados em revistas 
literárias como Blecaute!, Flaubert, Parênteses, 
Vacatussa, Philos, Subversa, Raimundo e outras. 
Escreve também crônicas em medium.com/@ridicula. 

 
a namorada turca 
 

ra uma grande declaração de amor, mas eu não tinha nada 
a ver com isso. A culpa era da internet, que transformou o 

mundo numa cidade pequena, daquelas com fanfarra e coreto, onde 
meu irmão podia arranjar uma Namorada Turca (turca de verdade, 
turca da Turquia) como quem se apaixona por uma garota de 
bandana no trem. Ele poderia entrar no parperfeito.com, ou beber 
umas a mais e beijar uma colega de trabalho ou cruzar olhares num 
bar com qualquer uma que morasse a um raio de 10 quilômetros. 
Não. Aquele querubim safado que a gente chama de cupido não liga 
a mínima para a praticidade. Flechou o pobre Jairo em um fórum de 
internet sobre miniaturas. O resultado é esse que vocês estão vendo. 
Eu, na ponte que cruza o estreito de Bósforo, com um ridículo 
embrulho de fita rosa e uma missão. Tudo porque nasci do mesmo 
útero que o último dos românticos. 

Não foi por causa dele que escolhi a Turquia. Inclusive, se 
soubesse no que estava me metendo, teria evitado. Antes da cirurgia, 
quando a visão vai afunilando e você se dá conta que tudo pode ficar 
escuro para sempre, eu pensei em todas as coisas que eu ainda não 
tinha visto. Nessa lista apareceram coisas que eu nem suspeitava que 
minhas retinas pretendiam absorver, como girafas e cavernas e o 
nascer do sol visto de um balão. Os balões, de todas as cores, 
iluminados com luz suave da cor de laranjas foi a última coisa que 
imaginei antes da anestesia me puxar para sob a linha d’água. Na 
manhã seguinte, com a boca pastosa, constatei que permanecia viva 
e enxergava. Descobri que o passeio de balões ao amanhecer se fazia 
em Sorocaba e também na Capadócia, na Turquia. E eu já conhecia 
Sorocaba. 

E 
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A viagem foi um presente para mim mesma, pela minha 
sobrevivência. É verdade que meu único mérito nisso tudo foi estar 
em dia com o plano de saúde. Ainda assim, realizei a grande façanha 
de não morrer, de deixarem instalar uma bateriazinha que fazia meu 
coração ribombar no ritmo certo e constante, sem fatigar, sem parar, 
sempre no ritmo, um coração de coelho Duracell. Saquei a grana da 
poupança e comprei a passagem, e, com o que sobrou, uma mala boa 
com rodinhas que não travam. Fui me lembrar da Namorada Turca só 
quando notei que meu irmão ficava com as pernas inquietas toda vez 
que eu mencionava a viagem. A desalmada jamais me visitou no 
hospital, nem mesmo por skype. Nunca cheguei a prestar muita 
atenção nas fotos que Jairo mostrava, e sempre me esquecia da cara 
dela poucos segundos depois. Acho que tinha cabelos pretos e lisos, 
bochechas redondas. Como se fosse muito turca, mas turca de um 
jeito que você poderia encontrar em Juiz de Fora. Não fiz nada por 
ela. Fiz por Jairo, que acordou sei lá quantas manhãs com o rosto 
vermelho e marcado depois de cada noite passada no sofá do 
hospital. 

A missão de amor era a seguinte: 
 

1. Levar a Istambul o pacote. 
 
Não sei o que há dentro dele. Quando recebi já estava 

lindamente embrulhado com um papel prateado, arrematado com 
um cartão preso com quantias obscenas de durex. Torci que 
“surpresa romântica” não fosse código para meio quilo de coca. Um 
teste perfeito para meu Coelho Duracell recém-colocado: passar pelo 
raio-x e pela alfândega com um pacote suspeito metido na bagagem 
de mão. Mentalmente, me preparei para ser parada, farejada por 
cães, questionada em salinhas mal iluminadas em cantos 
desconhecidos do aeroporto. Em vez disso, o scanner soltou um apito 
muito débil quando passei, e então entreguei o papel do médico que 
alertava que eu não poderia tirar tudo que pudesse conter metais — 
o celular, os brincos, o cinto — e colocar na bandeja de plástico que 
eles ofereciam porque um desses metais era o meu coração. Depois 
disso o oficial foi muito gentil e até me deixaram subir primeiro no 
avião. 
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2. Deixar o pacote em um local público e dar a meu irmão sua 
localização exata. 

 
A ideia era manter segredo sobre minha viagem. Jairo não 

queria avisar a Namorada Turca de que eu estaria em seu país, 
levando um presente para ela. Diria apenas para ela ir a tal local e 
procurar por um pacote assim e assim. E, quando ela perguntasse 
como o presente apareceu ali, ele diria apenas que era mágica ou 
destino. E então ela não teria escolha além de largar tudo e ir ao 
Brasil e se casar com ele e amá-lo para sempre. Algo assim. 

Não fiz isso logo de cara. A Namorada Turca estaria em 
Istambul todos os dias. Peguei o transfer direto para o hotelzinho em 
Bekisҭas, que tinha chuveiro poderoso e um frigobar cheio de 
refrigerante. Depois de dois dias visitando palácios e bazares, de 
comprar chaveiros de olho turco para todos que conhecia nas 
lojinhas e pedir para estranhos tirarem minha foto na frente de 
mesquitas, mesmo sabendo que cortariam sem piedade o topo dos 
minaretes, resolvi enfim ceder aos apelos de Jairo, que todos os dias 
me mandava uma sequência de mensagens perguntando 
educadamente sobre a viagem, o que tinha visto, o que tinha comido, 
como estava o tempo, circulando sem pousar na pergunta que queria 
fazer: eu tinha afinal depositado o seu pacote numa esquina? 

No dia seguinte, coloquei o pacote na mochila e vesti calças, 
apesar do calor que fazia o suor brotar na nuca, entre os seios e atrás 
dos joelhos. Não queria pegar emprestados os panos que eles 
ofereciam na entrada das mesquitas, já empapados no suor de 
turistas e mais turistas. A mesquita era lindíssima, maior que a 
catedral de Sorocaba e mais bonita também. Devia também ser fácil 
de limpar, com aqueles azulejos. Só passar um pano. Simpatizei ainda 
mais com os turcos e depois de pedir que tirassem uma foto minha 
na frente do ponto turístico decidi cumprir minha missão e cimentar 
a união de Jairo com sua Namorada Turca. 

Peguei um táxi, que em turco se escreve de forma muito 
melhor. TAKSI. Apontei pra ele no guia o estreito de Bósforo. Achei 
que seria bonito deixar o pacote ali, metade na Europa, metade na 
Ásia. Naquele lugar que comunicava mares tão separados. Talvez 
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aquele pacote estivesse me infectando com o romantismo de Jairo. 
Demoramos vinte minutos a mais do que o guia indicava, mas a vista 
era tão bonita que não me importei. Perto do ancoradouro havia um 
deque com bares e restaurantes, e pássaros marinhos aboletados em 
mourões. Mais pra frente, havia um canteiro de plantas e ali eu 
deixei o pacote de fita rosa, debaixo de um arbusto, e contei quantas 
árvores havia desde a água. 

Já no hotel, enviei a localização por e-mail. Meu irmão me 
mandou um vídeo emocionado, agradecendo e dizendo que já tinha 
passado tudo para ela. Sorria tanto que era possível ver 22 dos seus 
dentes pela tela do celular. O canino estava um pouquinho amarelo e 
pensei que seria bom se ele os escovasse antes de encontrar a 
namorada pela webcam. 

Na tarde seguinte, não resisti. Fui verificar se o pacote ainda 
estava lá. Umas folhas tinham caído sobre ele, e o papel estava 
quente de sol. O Coelho Duracell bateu mais fraquinho. Será que ela 
viria? A Namorada Turca trabalhava e ainda eram 16h. Sentei no 
restaurante em frente. Se ela viesse, ah, se ela viesse, eu poderia 
filmar com o celular a sua reação. Jairo ia ficar tão feliz. Talvez, ela 
até abrisse ali na hora, matando também a minha curiosidade sobre 
o que havia no diabo do pacote. 

Pedi uma cerveja e uma porção de Mezze. Vieram azeitonas 
grandes como olhos e um patê que parecia feito de farelos, além de 
legumes curtidos e um grande pão redondo. Conforme a tarde se 
esvaía, mais vezes eu precisava erguer meus olhos do guia turístico. 
O cais era ponto de encontro de jovens, e eles desciam em rebanhos 
alegres de quatro ou cinco e se sentavam nos mourões para ver o dia 
acabar. Às vezes passava uma moça sozinha, de cabelos pretos, e eu 
pensava É Agora, Caralho. Mas não. Anoitecia tarde no verão e aos 
poucos os estudantes e os pássaros foram embora. Mastiguei um 
bom tempo a última azeitona, e depois chupei o caroço, adiando a 
hora de pedir a conta. 

Quando o garçom trouxe a cadernetinha de couro com o 
recibo, ouvi o barulho das folhas se mexendo. Era a Namorada Turca! 
Joguei o dinheiro sem saber muito bem se o valor estava certo e corri 
até ela com o celular na mão, tentando desbloquear a tela e ativar 
câmera, enquanto tropeçava no escuro. Ela se virou, assustada, e a 
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luz do flash pegou direto em seu rosto. Os lábios marcados, o cabelo 
de um preto profundo e cílios espessos como vassouras. Entendi só 
pessoalmente o que Jairo tinha entendido via câmeras toscas de 
velhos laptops. Não haviam turcas como aquela em Juiz de Fora. Não 
haviam mulheres como aquela em lugar nenhum. Me expliquei em 
um inglês gaguejado e ela me levou para sua casa e me deixou ficar 
ali. 

Nunca descobri o que estava no pacote de Jairo. 
Mesmo hoje, ela ainda o guarda sem abrir, na cristaleira 

trancada a chave da nossa casa. Ela, minha Namorada Turca, gosta de 
dizer (e diz sempre que bebe demais) que o presente que ele tinha 
mandado era eu. 
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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), finalista do 
Prêmio São Paulo de Literatura deste ano; 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 e na Gueto. 

 
onde devem estar os gritos 
 

empre guardou segredos. Aprendeu a ser silêncios desde 
pequena. A ser apenas gritos internos. Quantos anos  nha? 

Quatro, cinco? Memórias incertas. A babá se perfumando com os 
frascos caros da penteadeira da mãe. A babá ajeitando os cabelos no 
espelho oval do corredor. A babá encostando a língua na língua do 
moço que entregava as compras. Aquele passear de mãos pelo corpo 
inteiro; por cima e por dentro do uniforme. Os apert es, os tapas. 
Gemidos de dor quase não gemidos. Entrecortados, semitonados. E o 
rosto contorcido, exausto. Coitadinha. Não gostava do moço que fazia 
a babá gemer. E estranhava aquela dor que não pedia socorro. Quis 
respostas. Perguntou. Arrependeu-se. Você quer que a babá vá 
embora? Quer? Você quer ver a babá chorar? Não queria. Calou-se. 
Descobriu que o nome desse não contar era segredo. E que calar era 
um jeito de não perder as pessoas. Gostou de ser segredos. Cresceu 
silêncios. 

Além dos gemidos e gritos, aprendeu como escoar para dentro 
também os risos de deboche que recebia na escola. A limpar 
pacientemente a terra jogada nos cabelos longos pelas meninas no 
recreio. A encapar os livros duas vezes, para protegê-los melhor das 
poças d’água nas quais eram jogados uma, duas vezes por semana. 
Silêncios. 

S 
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Quando ouviu as meninas falando sobre o príncipe encantado 
que chegaria no meio da noite para levá-las na garupa de um cavalo 
branco, pensou em lhes contar que não havia cavalo nenhum. Que o 
príncipe suado viria do quarto ao lado e se deitaria sobre elas e 
passearia as mãos sobre seu corpo e lhes cobriria a boca com a mão 
pesada, repe ndo em seus ouvidos: minha princesinha, minha 
princesinha. Contar-lhes sobre a invasão negociada a promessas de 
brinquedos e viagens. Sobre a verdade impedida por manipulaç es 
traiçoeiras. Se mamãe souber vai  car triste com você. Você quer que 
a mamãe vá embora? Quer fazer a mamãe chorar? Mas não disse 
nada. Ela guardava segredos. 

Aprendeu como limpar o sangue escuro que saía do sexo 
pequeno sem gemer a agonia das feridas. As dores na barriga, os 
calafrios, a tontura. Tudo  uindo para dentro. Sem voz. Sem alarde. 
Até que os seios fartos e as ancas redondas lhe disseram que era 
tempo de basta. Criou coragem de mulher. Contou à mãe sobre as 
noites de princesa. Arrependeu-se. Men rosa  Você quer que seu pai 
vá embora? Que ele me deixe sozinha? Quer? Você sempre teve 
ciúme do seu pai comigo. Cala essa boca e some daqui. 

Descobriu que falar era um jeito de afastar as pessoas. As 
piores pessoas. Que falar tinha sabor de alívio. Transbordou. Vomitou 
segredos e silêncios. Jogou tudo para fora. Para fora, onde devem 
estar os gritos. 
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Ivana Arruda Leite | Nasceu em 1951, em Araçatuba 
(SP); é mestre em Sociologia pela Universidade de São 
Paulo. Publicou quatro livros de contos: Histórias da 
Mulher do Fim do Século, Falo de Mulher e Ao homem 
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livros infantis e infanto-juvenis. Está em todas as redes 
sociais. 

 
a patética história da loba faminta e banguela 
 

á estou eu de novo. O que fazer se meu faro sempre me 
leva ao encontro do que mais temo? Trago a morte nas 

veias por isso não adormeço nunca. Já não espero salvação. Mesmo 
assim, vivo perguntando às pessoas: está com você? Está no seu 
bolso? Mas no bolso as pessoas só carregam alfinetes e maus 
pressentimentos. 

Na padaria da esquina bebo um gole de cerveja pra parecer 
interessante e distender nervos tão tensos, coração à beira do 
colapso. 

As ruas do Sumaré são cheias de subidas e descidas e eu 
espero não escorregar dessa vez. A loba é velha mas ainda chega lá. É 
este o prédio? É este o número? Minha miopia sempre aumenta 
quando estou nervosa. Como é essa a rotina, eu vivo cega. Um mais 
um, na minha conta, acaba sempre dando um. 

O porteiro do prédio, ao ver a garrafa de vinho na minha mão, 
faz um muxoxo e comenta: lá vem a loba atrás do chapeuzinho. 

E se quando eu tocar a campainha, uma mulher loira e linda 
atender a porta? Ele não me falou se se casou nesse tempo em que 
não nos vimos. Só me deu o endereço e falou: aparece lá. Se tiver 
mulher, faço o gênero velha amiga, tomo um café e vou embora. 
Chega de roubar marido dos outros. 

Mas não. Menino está sozinho e ainda tem as duas lindas 
covinhas e o mesmo charme; a cabeça, um guidão de moto virado de 
ladinho; sorriso XL/250. As pernas agora têm pinos de platina, 
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menino está todo quebrado por dentro e fala sem parar. Eu escuto 
sem prestar a menor atenção. Ah, essas covinhas ainda vão me 
matar. 

Entre nós, salvaram-se todos. Só falta aprender a viver sem 
tanta machucadura. Vou bebendo o vinho enquanto ouço uma 
história comprida de trás pra frente. Menino desmente tudo o que 
me disse um dia. Era tudo brincadeirinha de menino que gosta de 
pregar peça nos outros. Ontem eu era dez anos mais velha do que 
ele, hoje temos a mesma idade. O que foi que aconteceu? O que te 
fizeram, menino? Me diz onde eles moram que eu mando matar, 
prender, eu arrebento quem te trancou nesse apartamento. Foge, 
menino, vai embora. 

Menino amou, desamou, adoeceu e agora quer sarar. Menino 
sofre. Faço o que posso. Pego menino no colo, canto canções de 
ninar, mas menino é arredio, escorrega, diz que é melhor deixar pra 
lá. “E quando você for embora, como vai ser?”, me pergunta já 
sofrendo por antecipação. Eu não vou embora, menino, eu gosto 
muito de você. Uma hora a vida fica boa de novo, acredite em mim. 
Mas menino não me ouve, menino só olha pra dentro. Um dia eu te 
conto histórias de arrepiar, mas menino não quer saber. Pra que 
falar? 

Olha, menino, eu também tenho medo de escuro, me dá sua 
mão, me deixa ficar aqui, hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu não 
vou te fazer mal nenhum, prometo. E ainda te trago um monte de 
presentes. O que você quer? Dez big macs com batata frita, um chá 
de hortelã, treze bolos floresta negra, Milão, Paris, Frankfurt? Diz que 
eu mando buscar, mas para de chorar, pelo amor de Nossa Senhora 
Mãe de Deus. Menino sente muita falta da mãe. No silêncio, menino 
escuta sempre os mesmos pensamentos que o deixam louco. 

No dia seguinte eu acordo sozinha. Menino fugiu. Ficou bom, 
achou o rumo e voou pra longe. De lá me manda um cartão 
agradecendo os presentes, os passeios, a passagem, o curso em 
Milão. Valeu! Eu tinha razão, menino nasceu pra muito mais. 

Ao me ver sentada na calçada entornando uma garrafa de 
vinho, o porteiro do prédio faz um muxoxo e comenta: pobre loba, 
nem devorar chapeuzinho sabe mais, deixou ele escapar de novo. 
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Diego Moraes | Poeta e contista. Tem sete livros 
publicados. Alguns dizem que ele é uma das melhores 
novidades surgidas em nossa literatura nos últimos 
anos. Os inimigos discordam, é claro. 

 
o lirismo é o único Deus em quem acredito 
 

u compro a trigésima lata de cerveja e saio caminhando até 
o delírio parar de latejar. Gosto de sentir a brisa de Manaus 

lambendo meu rosto. Não tenho dinheiro para luxo. Não tenho grana 
pra viajar. Não tenho grana pra passar uma temporada no Texas. Não 
posso pagar um psiquiatra. Quem não tem grana para fazer análise, 
vai para o bar ou liga a televisão. Gosto de ver televisão. Gosto de um 
canal de vendas na tevê a cabo em que aparece o George Foreman 
vendendo churrasqueiras e um troço de fazer sanduíche. Se eu não 
tivesse entrado nessa furada de querer ser escritor, certamente seria 
um baita pugilista. Um boxeador fracassado cuspindo sangue num 
balde de alumínio encostado nas cordas de um ringue da terceira 
divisão dos pesos pesados. Minha mãe virou evangélica. Tem 
pregado versículos da Bíblia na geladeira e colou um adesivo na 
traseira do carro: “se Deus é por nós, quem será contra nós?”. Todo 
mundo é contra nós e a minha literatura é contra o mundo. Fico feliz 
por ela. Dia desses deu pra a ouvir orando de voz embargada. As 
paredes da minha casa são finas. “Que meu filho arrume uma mulher 
e seja feliz”. O lance é que não quero arrumar uma mulher. Não 
quero casar. Não quero filhos e conta conjunta no Itaú. Acostumei-
me com a solidão. Não tenho pensado em comer ninguém. Meu pau 
balança mole faz alguns meses. Nunca pensei em arrumar um 
emprego na Volkswagen e casar com uma loirinha formada em 
propaganda e marketing. Tenho só pensado em poesia o dia inteiro. 
Tenho sonhado com literatura. Minha cabeça anda povoada de frases 
e parágrafos gritantes que poderiam fazer Dostoievski me rasgar de 
elogios. Puxo vinte reais do bolso e dou na mão do traficante. Ele diz 
que pareço com o Frejat só que mais gordo. A música dele (Frejat), 
que fala que um cara limparia os trilhos do metrô pelo amor de uma 
mulher, tenta atravessar a minha memória, mas não permito. Aí 
Cazuza tenta invadir cantando Vida Louca, mas apago. Deixo que a 
imagem da fotografia do Cazuza abraçado com Caio Fernando Abreu 
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dure três segundos e pulo para o remake de Vício Frenético filmado 
pelo Herzog na cena que o Nicolas Cage tá chapado de heroína e vê 
camaleões cantando no meio de um acidente de trânsito. Eu curto 
pra caralho essa cena. É uma das minhas prediletas. Também curto 
aquele tchau do Anthony Hopkins no desfecho de O Silêncio dos 
Inocentes. Hannibal Lecter vira as costas num terno azul e crianças 
negras seguram balões coloridos no meio da rua. Aí sobem os 
créditos. Sinto vontade de cheirar pó. Entro num bar que não faz bem 
para minha alma. De derrotado já basta eu. Saco o olhar desdenhoso 
de um otário que não tem a terça parte da minha vivência. Ele se 
escora no balcão. “Você anda escrevendo muito. Quando sai o 
próximo livro?” Falo que não quero papo. Ele abre um sorriso cínico. 
Digo pra ele cair fora. Que estou querendo ficar na minha escutando 
Belchior na máquina jukebox. Ele fala algo sobre Bukowski. Diz que o 
velho era só um bêbado. Antes de ele falar outra merda, meu 
cotovelo acerta o seu nariz. Respingos de sangue mancham a 
camiseta branca dele dos Beatles. Todo jornalista tem uma camiseta 
branca dos Beatles. Chuto a cara dele. Conhecidos gritam pra eu 
parar, mas já venho aturando esse cara faz tempo. Faz tempo que ele 
atravessa meu caminho com um sorriso idiota fazendo perguntas 
embaraçadoras como se eu não fosse escritor ou imitasse o velho 
Buk. Entro num táxi e acordo na porta da minha casa. Acendo um 
Derby na varanda e começo a rir. Minha gargalhada acorda os cães 
da vizinhança. Deito na minha rede e ligo a televisão. Edir Macedo 
fala que temos que dar para receber. O lirismo é o único Deus em 
quem acredito. 
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quimera 
 

 céu de Miragem acinzentou depois da tarde. Um apagão! 
Um acontecimento não inventado, o deslumbre: uma 

revoada de ventos arranhavam os cabelos, quase todos crespos, e os 
corações, quase todos secos, da gente. Não sabíamos se era nervoso, 
se era um nevoeiro perdido, se era falta de costume ou vontade de 
começar logo a chuva, porque as agonias eram de criança e a fé era 
de quem tinha acabado de ver Deus. Já se tinha como prenúncio, o 
sumário, a demora de meses em que não se pingava nenhum 
molhado. Apenas neblina enganada. E nada, nadinha! Era o quase 
sertão de sempre e tinha que parecer sofrido e faziam parecer. 
Acreditávamos! O turrão era o tijolo no barranco, quase uma anemia 
de chão. Era pedra esfarelada na mão como se fosse farinha de beiju. 
Endureceu tanto que morreu como poeira. Convalesceu sem 
misericórdias, sem condescendência, sem um piu. E não era sozinho 
no velório. Tinham outros tantos moribundos: gados inteiros, 
alqueires inteiros e lembranças inteiras morridas assim ao léu. Tudo 
porque foi dito que com sertão não se brinca, mesmo que fosse um 
quase sertão. E que era sempre lugar de gente que urra, de labutas, 
de gentes crentes de fé e de castigo. E vinha na memória o cisco e as 
recordações de quando apanhávamos como malinos em recreios de 
rua, de depois de mainha gritar: corre pra dentro, peste! Um frio na 
barriga, quase de barrela. Ardia e pulsava dentro dando choques e 
brilhinhos. Era assim que senti quando escureceu o céu. E 
começaram os trovões. O som, do que estava pra armar no céu, fazia 
a gente querer sombrear a gente mesmo. Pra ver a festa, a esperança 
de ter um lajedo, mesmo que fosse só até perder o olhar. 
Esperávamos como santos ocos na certeza de festejos. Demorava 
derramar. E mais outro trovão. Depois da pintura de tons gris, os 
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relâmpagos. Eram trocados. Primeiro um, depois o outro. Rasgavam a 
lonjura os raios. Era tão bonito de se ver, que dava uma sensação 
estranha de que tudo começaria de novo, e de novo. Invertido! E que 
se faria separação da luz e das trevas no primeiro dia ou seria 
novamente o ardido da explosão do início, dos elementos dos 
entendidos das letras. A mistura! Que algumas coisas estariam 
recomeçando, talvez os mesmo erros. E era isso que sentíamos. Sem 
a menor consideração pelos costumes. Era tudo rebeldia. A cada 
estrondo os bichos aquietavam. Era o silêncio. Só ouvimos o que 
tínhamos dentro de nós e era bem pouquinho. Uma ninharia. Era 
quase nada, igual a isso tudo ao redor. Juvenal tentava puxar sua 
tropa para os coxos; Dona Amélia, já octogenária, brincava feito 
filhote desmamado atrás dos vagalumes atordoados pelos mexidos 
dos matos; Bigode latia o desespero e a confusão das folhas que 
tufavam perto da cancela. Parecia final de ano, quando a gente sabia 
que amanhã seria sempre a mesma coisa, mas que hoje parecia só 
com hoje. O rebolado de dentro já fazia redemoinhos, já eram 
maremotos e salvem-se quem puder. Mas nem uma gota descia. As 
lamparinas já inflamavam a escurecida tarde mágica. Os baldes 
postos, as gamelas todas desemborcadas. Os meninos já estavam 
peladinhos para o banho, para as bicas. Corava a gente a esperança 
que engrandecia pequena e depois desmedida. E mais um rasgo do 
céu e outro trovão. Parelhavam! Num instante tive a impressão de 
que o chão tremeu apavorado com o suor que estava por vir. E veio 
ansioso o tardio. Pingou o primeiro caldo doce de Deus. Depois mais 
um, dois, três e a testa já lacrimejava. Não sabia se era de dentro o 
choro ou se era banhado. Caiu feito parido. De uma vez. Não era nem 
fria, nem de vez a água. Era sonhada. E os barulhos e os alumiares 
harmonizaram. Eram juntas e siamesas. E do derramado veio o 
sereno, a chuva acalmada que molhava os pés da gente, depois 
molhava os pés do chão e, ainda mais depois, os pés dos sorrisos 
parcos. Vó Luzia já tinha falado que iria ir sem ver arco-íris, mas se viu 
encantada ao ver que as cores dele nunca tinham morrido e eram 
iguais ao que era antes, quando menina. Ficou sentada na cadeira, 
cúmplice, bem na porta da rua, e só deixando os pés molhando 
debaixo da chuva. A quentura se foi tomando afrescos, se lavando, 
boiando para outra margem e aí veio aquela certeza de que tudo 
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começaria de novo e de novo. Foi tudo rasteiro e o sol veio num 
estalo. Primeiro secou o caminho, depois a janela, e seguiu o varal 
até esturricar os matos, os pelos, a garganta e o sono, que veio 
suave, ralentando, estiando até parar no acostumado. 
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insana honestidade noturna 
 

ra muito tarde da noite. Vitória devia ter uns quatro ou 
cinco anos quando acordou com os gritos violentos de seu 

pai: “Meu irmão é honesto e o seu não é, minha mãe é honesta e a 
sua não é, meu pai é honesto e o seu não é, eu sou honesto e você 
não é e… e eu estou pensando em pegar meu facão e cortar o seu 
pescoço.” Esta última afirmação ameaçadora fez Vitória tremer de 
medo. O lençol parecia se mexer com seu tremor. Pânico. Pavor. 
Insegurança. Respiração ofegante. 

É incrível o que um ser humano consegue guardar na memória 
desde os tempos de criança. Hoje com quarenta anos, ela não lembra 
o desfecho da noite, não lembra o que aconteceu depois, mas ela 
jamais esqueceu aqueles gritos noturnos e insanos rasgando 
violentamente o silêncio de seu sono infantil. Aqueles gritos que os 
vizinhos certamente ouviram. Sua mãe não havia perdido o pescoço, 
ainda estava viva até hoje. Seu pai já havia feito a passagem. Viveu 
bebendo, morreu de beber. 

Um pai alcoólatra deixa de cumprir muitas promessas. Chega 
atrasado demais para levar os filhos aos aniversários, quebra a 
televisão preto e branco, quebra o rádio no corredor, destrata os 
amigos das crianças, expulsa visitas de casa. Mas uma promessa 
aquele pai certamente cumpriu quando disse que só deixaria de 
beber quando morresse. O casamento teve um fim décadas antes da 
partida de seu pai. 

Vitória lembrava que sua mãe amava plantas, flores e mesmo 
não havendo nada de sofisticado em sua casa, as plantas estavam em 
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todo lugar. Seu pai sóbrio cuidava das plantas quando não estava 
trabalhando. Certo dia, bêbado e vestido de fúria, pegou o facão 
vermelho e cortou todas as plantas de casa, do quintal e do jardim. 
Não, ele nunca havia cortado o pescoço de sua mãe. Porém, naquele 
dia havia definitivamente cortado o seu coração. Aquele facão 
vermelho que ele sóbrio usava para podar as plantas e deixá-las mais 
belas. Aquele facão vermelho que ele sóbrio usava para cortar cana. 
Havia plantação de cana perto do muro do quintal e era tão bom 
sentar na grama e chupar aquela cana. Era muito doce. Havia cana 
também nos jogos do Ceará no Castelão. 

Nunca havia usado de violência física contra sua família. A 
violência era emocional, verbal. A violência física em si era contra 
coisas e plantas. Em casa de pai alcoólatra há sempre uma aflição no 
ar. As mãos estremecem ao botar a mesa, ao lavar a louça. Os olhos 
são tensos. Não se pode receber os amigos das crianças em casa, pois 
a qualquer momento, o pai pode chegar em condições vexaminosas. 
O pai sóbrio era amoroso e cômico. Pedia beijos e cheiros, contava 
piadas. A mãe aflita fazia sinal com os olhos para que Vitória o 
beijasse, mas isso jamais aconteceu. Várias noites, quando Vitória 
beijava sua mãe na cama antes de dormir, sua mãe pedia para que os 
beijos não fossem sonoros, pois assim o pai não ouviria e não ficaria 
triste porque a filha só beijava sua mãe. A mãe temia que fosse mais 
um motivo para brigas em momentos de álcool. 

Um dia Vitória queria muito sair de casa para brincar na 
calçada e decidiu pular o muro para evitar o portão. Seu pai estava a 
beber na área que dava vista para o portão. Seu pai a avistou e 
indagou: 

— Por que você pulou o muro? 
— Porque eu quis, mentiu Vitória. 
— Fale a verdade, pediu sua mãe. 
— Porque eu quis, repetiu a filha em pânico. 
E o pai saiu com um ar vitorioso olhando para sua mãe. O 

silêncio de seu pai claramente falava à sua mãe “ela pulou porque 
quis, não por minha causa, não por medo de mim.” Assim coexistiam 
os gritos, o silêncio, a aflição, o doce da cana e o medo. Uma família 
vivendo sobre uma areia movediça. A força daquela areia era o 
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álcool. A mãe era uma espécie de árvore à beira da areia onde os 
quatro filhos se agarravam. 

Há quem diga que o perdão e o esquecimento devem ser 
irmãos bem unidos. Há uma intrínseca relação entre perdoar e 
esquecer. Em inglês “forgive and forget”. Perdoe e esqueça. Naquela 
noite, dirigindo de volta para casa, Vitória se viu soterrada em fortes 
lembranças. Tantas memórias que estavam guardadas. Não vivia 
pensando nelas. Raramente escolhia pensar nelas. Era uma mulher 
alegre. Na maioria das vezes, fazia jus a seu nome. Mas as memórias 
estavam lá disponíveis para resgate. Atormentada por meteóricas 
lembranças familiares em intensas colisões com sua mente, concluiu 
que tinha que fazer um pedido a Deus. Era um pedido tão forte que 
talvez até ela tenha pensado alto ao fazê-lo. Disso ela não lembra. 
Mas é certo que ela falou com Deus em pensamento e disse: “Meu 
Deus, fazei com que o esquecimento não seja a única evidência válida 
do perdão”. 
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é tudo sal, plâncton, areia e bicho morto 
 

“No fundo do mar há brancos pavores, 
Onde as plantas são animais 

E os animais são flores.” 
(Sophia de Mello BreynerAndresen) 

 
eu as últimas instruções antes de cair na água: o Montai 
por último, ninguém fica pra trás. Entrem com calma, 

passo de gigante, igual a gente treinou na piscina. Chequem lastro, 
regulador, colete. Um de cada vez, na ordem combinada. Cecília, 
Augusto, Jonas, Marcão, Ester e Denis. Depois que todo mundo 
estiver dentro, é a vez do Montai. 

No fundo do barco, Montai balançou a cabeça em 
concordância, ao mesmo tempo em que levantava o polegar direito. 

André enfiou o regulador na boca, sentindo latejar o dente. 
Caralho, devia ter ido ao dentista de uma vez. 

Deu o passo de gigante e, na água, tirou o regulador para 
encorajar os alunos. Um a um foram entrando. Jonas relutou, queria 
desistir, esperar no barco. 

— Meu, seu nome vem da porra da história com a baleia, você 
é do mar, cara. É igual a gente fez na piscina. Passo grande, olhando 
pra frente, não pensa em nada, só vem. 

Jonas entrou. Depois Marcão, Ester, Denis, por último Montai. 
— Vamos descer devagar, sem respirar rápido, vocês têm ar de 

sobra. Cada um de olho na sua dupla. Se alguém precisar subir, sem 
desespero. Polegar pra cima e eu ou o Montai vamos até aí. 

Abocanhou o regulador e deixou escapar um ai quando a 
borracha encostou no dente inflamado. Um atobá afundava o bico na 
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água e saía com um pequeno polvo. Quis tirar o bocal e chamar a 
atenção dos outros para o que acabava de ver. Lembrou do dente, 
desistiu. A ave agora soltava o polvo e voava. Cada quase 
mergulhador preocupado com o equipamento, a justeza do lastro, a 
quantidade de oxigênio no cilindro. Montai ajudava Ester com a 
máscara: cuspia no visor, esfregava as pontas dos dedos na lente e 
devolvia. Ninguém viu o atobá. 

Sinalizou ok para o grupo, juntando polegar com indicador e 
começou a descer. Fechava os olhos nos primeiros minutos de 
descida, mesmo que estivesse com alunos. Gostava do silêncio do 
mar raso, morno de sol. Quando abriu os olhos, não viu sua dupla, 
girou o corpo para a direita e localizou. Fez ok com a mão e Denis 
respondeu da mesma forma. Desceu um pouco mais e o polvo ferido 
flutuava. Um filete de sangue azul esguichando de um dos 
tentáculos. Morto? Contrariando os princípios de respeito e não 
interação, tocou com a ponta do dedo. O polvo piscou três vezes. Os 
olhos tinham o brilho baço de quem vai morrer. Oito tentáculos: sete 
se agitando, um imóvel. Denis distraído com um cardume de 
mariquitas. Podia ter mostrado ao aluno o animal ferido, os 
tentáculos vivos, o morto, a luta primitiva de-vida-de-morte. Não 
mostrou. 

Passaram por barracudas enfezadas, salemas riscadas de 
laranja, peixe-palhaço, tartaruga-verde, um baiacu inflado, cardumes 
de sargentinho, peixe-agulha, arraia chita, dois ouriços (um preto e 
um azul), uma estrela do mar vermelha e uma moreia de boca de 
demônio. 

Trinta e cinco minutos e era hora de subir. Levantou o polegar 
para cada um do grupo. Gostava da praticidade dos mergulhos rasos, 
quinze metros de distância entre a terra do fundo e a borda de fora. 
Quando trabalhava na plataforma, o que incomodava não era o 
escuro, o frio de nevar os ossos, as turbinas imensas, as ferramentas, 
tubulações gigantes. Eram as milhares de toneladas de água sobre a 
cabeça, duzentos e cinquenta metros de profundidade e o peso do 
mundo sobrecarregando o corpo. Entrava nas turbinas de olhos 
fechados (ainda que os abrisse, não veria nada além de noite). A vida 
ali era escura e precária. Tudo na pressa de morte. 
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Mais um ai quando tirou o regulador. Amanhã sem falta marca 
dentista, arranca a porra do dente de uma vez. 

— E aí, pessoal, quem está se sentindo mergulhador? 
Gostaram? 

Todos falavam ao mesmo tempo, a euforia do primeiro 
mergulho: viu aquele peixe palhaço? A arraia passou pertinho de 
mim, tive até medo do ferrão, era chita? Era chita sim, as pintas. E o 
baiacu? Caramba, igual uma bexiga. Nossa, e a moreia? Não acredito 
que você não viu a moreia, passou raspando o Montai. E o ouriço 
azul? Era azul, deu pra ver. 

André entregava os certificados, chamando os nomes. Tinha 
despido a parte de cima do corpo. No peito, tubarão-tigre e 
submarino. Nas costas, cavalo-marinho, escafandro e estrela do mar. 
Da cintura para baixo continuava vestido de mergulhador. Ninguém 
via a tatuagem na coxa esquerda: um triângulo equilátero pintado de 
preto. 

Um dos alunos abriu uma caixa de bis. Pouquíssimas coisas na 
vida eram melhores que chocolate depois de mergulho. André fez 
que não com a cabeça, em respeito ao dente. 

O barco aporta, cada aluno pega a mochila e desce. André, 
Montai e o marinheiro ficam mais um pouco. Esvaziam coletes, 
estendem roupas encharcadas, enfileiram cilindros. 

— E aí, André, que achou do grupo? 
— Sei lá, Montai, esses caras acham que mergulho é 

adrenalina, cair na água e ficar olhando peixe. Mergulho é outra 
coisa. 

O marinheiro raspa as sobras dos pratos no mar: cascas de 
banana, restos de pão com maionese, migalhas de bolachas, 
sementes de maçãs, flocos melados de granola. Centenas de peixes 
se aproximam do barco para comer: pargos, dourados-do-mar, 
corvinas, anchovas, cavalas e tainhas. 

— Topa um mergulho agora, André? Rola, Baiano? 
O marinheiro franze a boca e levanta os dois ombros, 

enquanto termina de enrolar uma corda. 
— Tá meio mexido, mas dá pra ir. Agora é bom no Meros. Só 

falar. 
— Bora, André? 
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— Cara, tô com um dente aqui me matando, bichado até o 
miolo, só do bocal encostar tô vendo estrela. 

— Pra fechar o dia. Uma hora pra ir e voltar. Não dá, Baiano? 
— Uma hora não digo. Hora e meia. 
— Bora, André? 
O dente pulsava como um coração. Doíam todos. E também o 

pescoço, a orelha direita, a cabeça e os cabelos. Desceu de olhos 
fechados, sem aluno nenhum. Montai não fechava os olhos nunca. E 
se um tigre aparecer bem na sua frente, hein, André? Vai perder? 
Aqui não tem tigre, Montai, no máximo um limão ou lixa, que a gente 
já viu trocentas vezes. Vai saber se não tem tigre, branco, o mar não 
tem cerca, André. 

Abriu os olhos e Montai estava com a mão direita espalmada 
sobre a cabeça, sinalizando tubarão. Mesmo com o rosto escondido 
por máscara e regulador sabia que o amigo estava rindo. Devolveu a 
brincadeira com um fuck. Não riu. O dente doía demais. 

André tornou a fechar os olhos, enquanto desciam mais um 
pouco. Quando abriu, não era Montai quem estava a seu lado, mas o 
polvo ferido. O tentáculo machucado ainda esguichava sangue. Nove 
quilômetros separavam o primeiro ponto de mergulho de onde 
estavam agora. Só o sangue era vivo: azul e luminoso, desenhando 
serpente no mar. O polvo estava morto. Agonizou nove quilômetros 
para morrer aqui? Queria piscar uma última vez os olhos baços? Ou 
nadou seis quilômetros, o sangue jorrando mar afora, mar adentro, o 
corpo-cabeça derramado sobre os pés, outros três quilômetros de 
correnteza deslocando o cadáver. Segurou o corpo do polvo com a 
mão esquerda e com a direita fez um afago desajeitado na cabeça 
mole. Teria beijado, não fosse o regulador (e se o dente não doesse 
tanto). Soltou o animal sabendo que não era mais um polvo. O que 
morre no mar, se torna mar. É tudo sal, plâncton, areia e bicho 
morto. 

Não viu Montai. Estava a três metros abaixo, dedicado a um 
cardume de agulhinhas, quem sabe um peixe-pedra, uma moreia de 
fita, um cavalo-marinho fluorescente. O mar avançava na indiferença 
da morte do pequeno polvo, dissolvendo massa visceral, três 
corações, ventosas, brânquias e sangue azul. 
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Um pargo passou do seu lado direito. Era tão grande que nem 
parecia pargo, devia ter mais de dois metros. A porção de água 
deslocada pelo peixe provocou uma leve correnteza. Algas mortas e 
pedrinhas minúsculas sacudiram. Uma pontada no dente. Corrente 
fria, corrente morna, bolhas de ar saindo da sua boca, da boca de 
todos os peixes, de todos os polvos, lontras, anêmonas, bolachas do 
mar, tartarugas-pente. Tudo vivo, tudo na pressa de morte. 

Não via Montai. Não estava a três metros abaixo, nem acima, 
nem metido em caverna, naufrágio, investigando o mar à procura de 
tubarão-tigre, branco, martelo, o mar não tem cerca, André. Talvez 
Montai não estivesse nunca, era só ele, o mar, os bichos todos (vivos 
e mortos), o dente latejando. Não suportava mais o dente. Arrancou 
o regulador com um puxão. Esperou que a água salgada invadisse os 
pulmões. Não era morte, o ar de que necessitava estava na água. 
Arregaçou a manga da roupa de mergulho e não se surpreendeu com 
as escamas cobrindo a pele tingida de sol, a cicatriz no pulso, a 
mandala tribal do antebraço. Desvencilhou-se do lastro sabendo que 
não precisava dele para permanecer no fundo. Despiu-se das 
nadadeiras e da roupa, tendo dificuldades de passar os pés pela 
justeza do macacão. Tirou sunga e máscara. Arrancou o dente 
dolorido usando o indicador e o polegar (o mesmo polegar que 
tantas vezes sinalizou necessidade de subir e de descer, mar acima, 
mar abaixo). Não precisava mais do dente. De nenhum deles. 
Arrancou todos, os caninos por último. Os dentes levados pela 
correnteza nadando com linguados, tampinhas de garrafa, lascas de 
conchas e caravelas translúcidas. Da gengiva magoada rebentava 
sangue: azul. 
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girassóis (Ou Van Gogh, a musa, o suicídio amarelo) 
 

cordou tarde. Ou cedo. Nem sabia mais. Havia muito 
tempo, o mundo — seu mundo — havia sido devorado 

pela treva. Não se lembrava mais do momento em que seu coração 
anoitecera, entumecera, congelara, envelhecera. Nem de como, com 
ele, se ensandecera a trajetória de seu sangue — agora turvo e torvo, 
arriscando-se cegamente por um labirinto de artérias e veias. Teia de 
um emaranhado desígnio, desenho ou destino traçado por um 
Criador oculto no nada que a abraçava com seus tentáculos de 
desesperança e mesmice. Abraçara. Que saudade lhe trouxe esta 
palavra, do calor e da cor que precedera a frieza negra de agora. 
Quisera dizer abrasara. Quisera reviver a paixão. Ansiava pelo mundo 
lá fora, a ágora, a água saciando a sede, o sonho e o sono. 

Não. Não era bem isso. A escuridão lhe nublava os 
pensamentos. Na verdade, a saudade que hoje de repente sentia era 
outra. Saudade de coisas que nunca vira nem vivera. Saudade de um 
prelúdio que Debussy nunca escrevera. Saudade de uma pessoa que 
Fernando Pessoa quereria ter encontrado na dispersão de suas tantas 
pessoas. Saudade de florestas precedentes ao verde, à fruta, à fome, 
ao amor, à cor. Saudade de prazeres frustrados antes de serem 

A 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 109 | 



fruídos, de sucos não sorvidos, de seios não sugados. De círculos 
quadrados, de paraísos perdidos e achados. Saudade de nunca ter 
nascido, de já ter morrido e de saber o que havia do “outro lado”. 
Saudade de ver as nuvens verterem chuva até esvaziarem o céu. 
Saudade de desertificar e dessalinizar o mar. Saudade de inverter — 
de um mar que fosse uma abóbada cheia de peixes e de um céu 
cheio de estrelas que se estendesse como relva azul e luminescente a 
seus pés. Saudade de pisar os astros. De ser ou ter sido Zoroastro. 
Saudade do acaso ganhando contornos. Saudade do fim, do ocaso. 
Saudade do sem fim, da eternidade. Saudade da saudade. Saudade 
do sol e do céu. Saudade de Deus. Vértice e vórtex. Deus abissal: 
vertigem. 

Em sua antevisão do abismo, em sua saudade de comunhão 
cósmica, imaginara a saudade de viver em sua própria carne e alma 
— soma e anima — os movimentos de rotação e translação da Terra. 
E, em sua pressa de viver tudo tão de repente, intensamente, passara 
a incorporar e encarnar a aceleração deste movimento. Pensou num 
caleidoscópio. E em como seria bom estar girando dentro dele, para 
ser invadida pelas cores de que nem mais se lembrava. 
Consubstanciando seus desejos, viu-se — ou sentiu-se — 
imediatamente rodando e brilhando como num túnel furta-cor, arco-
íris de cacos mutante e cortante. As tonalidades e matizes, ela ainda 
não via. Mas uma delas, impressa num dos pequenos fragmentos de 
vidro que com ela giravam estonteantemente, lhe tocou, feriu e 
cortou a orelha. Sempre rodando, ela sentiu o líquido, cuja cor 
suspeitava, mas não via, escorrer e pintar-lhe o rosto. 

Sua saudade de Sol parecia impelir os movimentos giratórios 
de seu corpo e espírito — soma e pneuma — para fora do túnel. Será 
que este caleidoscópio que sua saudade inventara era o túnel que as 
pessoas dizem atravessar em direção à morte? 

Foi então que, como Paulo a caminho de Damasco, ela abriu os 
olhos e voltou a ver. A inundação de luz absoluta que se lhe prometia 
lá fora fizera cair de sua retina algo semelhante a escamas. Sim — 
constatou. Ela estava indo diretamente em direção ao Sol. A voz 
milenar da Sabedoria a alertava para não prosseguir: 

Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio 
de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não 
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se consumia, e disse: “Vou aproximar-me desta visão extraordinária, 
para ver por que a sarça não se consome”. O Senhor viu que Moisés 
se aproximava (…) e chamou-o do meio da sarça, dizendo: “Moisés! 
Moisés!” Ele respondeu: “Aqui estou”. E Deus disse: “Não te 
aproximes!”. 

Fogo que incendeia, luz absoluta: Ela fechou os olhos. E, 
desobedecendo a ordem divina, ofereceu-se ao Sol em sacrifício. 
 

* * * 
 

Em seu estúdio, Van Gogh contemplava a tela vazia. Da orelha 
enfaixada, corriam gotas de mel, cacos caleidoscópicos de cor, raios 
de sol. Ardendo de paixão e reverência, mergulhou o pincel na tinta 
amarela e capturou o movimento giratório de uma forma de um 
amarelo incandescente que incendiava o caleidoscópio de sua 
imaginação. Ou seria insolação? Pingou-a, ainda viva e girando, sobre 
a tela. Captou outra e outra. Plantou doze destas formas rodantes e 
douradas que ameaçavam incendiar a tela e os fantasmas de sua 
mente criativa. Para elas, criou um vaso — cálice que apresentou a 
Deus e aos homens em eterna oferenda. Batizou solenemente sua 
obra: Doze Girassóis. 

Agradeceu pelo sacrifício de sua musa. Afinal, a ela não restara 
alternativa: O destino dos girassóis é buscar a luz, ainda que isso lhes 
possa custar a vida. 

Tirando seu chapéu de palha amarela e a bandagem que 
protegia sua orelha amarela, dirigiu-se obedientemente ao Sol 
amarelo. 

“Moisés! Moisés! Não te aproximes!” 
Saudade de Deus. Deus que é fogo que queima. Chama 

proibida. Amarela. 
Van Gogh pensou em Ícaro, as asas derretidas ao calor do sol. E 

soube que seria inevitável: Desobedecendo o alerta divino, 
atravessou a interdita barreira. E foi de encontro ao Sol amarelo. 
 

* * * 
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De pé, o espectador admira hoje o quadro sobre a parede do 
museu: Doze Girassóis — ele lê. E nem suspeita que aquelas flores 
carregam o segredo giratório e cortante da musa de Van Gogh, seu 
sacrifício ao Deus-Sol. 

Sente sua própria orelha arder — um ardor amarelo. Com 
espanto, percebe que escorrem dela gotas de sangue. Através da 
janela, vê brilhar o sol — única testemunha do suicídio amarelo de 
Van Gogh. Um aroma de flores inunda e transcende o espaço e o 
tempo. Inala o perfume, sente o dourado da luz sobre a pele. Respira 
fundo, sorri. E ajoelha-se — frente à obra prima florida — em 
reverência amarela. 
 
| conto do livro A Última Esquina do Tempo (Scortecci, 2018). | 
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finalista do 59º Prêmio Jabuti, na categoria Contos e 
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mataram o narrador 
 

ataram o meu personagem. Nem passou da página trinta. O 
arquivo na lixeira. Nossa relação não se prolongou. Decisivo. 

Trinta e três facadas. Morreu. Estirado no chão da página. Mudar de ideia. 
Trocar de enredo. Eu, o narrador, morri junto com o meu personagem. 

Não há consulta comigo. Fazem o que bem querem. Chamam-me 
para qualquer tipo de narrativa. Mas me descartam sem preocupação. 

Escritores, um apelo. Parem de me maltratar. Ou me utilizem até o 
fim ou me falem antes quando devo sair de cena. Não prejudiquem meu 
mísero tempo. Narrar não é fácil, não. Tem quem tente. Use e abuse da 
minha narração. Não facilito. Querem me usar nos clássicos. Nos 
contemporâneos. Até nos anúncios de fraldas. Narra direito ou abandono 
o texto. 

O mundo literário agora ficou conciso. Eu gostava do Paulo. 
Personagem sensato. Sabia como se portar em uma boa história. O seu 
autor controlava precisamente atrama. Desenvolvia ambientes, 
obstáculos. Consertava o enredo. Até que Paulo morre. Com aquelas 
trinta e três facadas. Não consegui me apegar a ele. Nem ele a mim. 
Personagens descartáveis. Estão ali para encher linguiça. Aumentar a 
página. Engrossar o livro. Eu nunca cheguei ao epílogo. 

Já fui ladrão. Selvagem. Cavaleiro. Cruzado. Soldado. Aviador. 
Cangaceiro. Jagunço. Judas Iscariotes. Estão lá. Todos narrados por mim. 
Bibliotecas imensas com as edições mais raras. Já fiz freelas em contos de 
fadas e algumas fábulas. Sabe, aquele Era uma vez…? Uma merda. A 
moral sem sentido e preguiçosa. Nenhum deles tem meu nome. Safados. 

Tem escritor por aí que junta uma pilha de livros do lado do 
computador para roubar parágrafos dos clássicos. Os mortos não podem 
se defender, não é mesmo? Odisseia e Moby Dick são os mais 
consultados. O narrador de Vidas Secas. O coitado, já caduco, com 
conversas sempre circulares, protestou que tinha uma Baleia parecida 
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com a dele em um outro livro. Não me prolonguei. Eu não era o narrador 
acusado. Em histórias dos outros não se mete a sua narração. 

Quer saber? Eu não gosto de literatura. Prefiro falar de filmes. Qual 
o melhor longa de todos os tempos? Lógico que é O Poderoso Chefão. 
Parte Um. Irretocável. Brando no auge. Pacino novinho, mas já com um 
apelo dramático fabuloso. Isso que é narrativa. Em tela se vê toda a 
literatura cinematográfica. Se assim posso dizer. Foda-se, aqui eu posso. 
Assumo. Debruço em qualquer assunto. O enredo que eu decidir 
desenvolver. Envolver. Correr nesta página branca de pixels. Porque 
escrever à mão ninguém mais quer. Dói o punho. Tadinhos. Vovô me 
contava histórias belas das penas molhadas nas tintas. Da sabedoria de 
traçar as letras. Contar uma boa narrativa na pele de carneiro. 

Apego-me fácil aos brasileiros. Troco um Tolstói por cinco autores 
brasileiros. Não suporto os russos. Os britânicos redondinhos demais. 
Americanos sem sentido. Orientais, filosofia furada. Portugueses com seus 
objectos e factos. Chatice só. Sou prático, se me deixarem, narro tudo com 
facilidade. Sem rodeios. Blábláblá demais. Do jeito que você quiser. Como 
o mercado exigir. 

Nem vem me chamar para escrever o seu roteiro. Onde já se viu, 
roteiro não é literatura. Cena 1, cena 2, cena 3. Me poupe. E tem outra, 
agora que descobriram o Dicionário analógico da língua portuguesa, haja 
ideias afins para qualquer frase ou mesmo neste parágrafo. Ai, uma 
merda, bosta, fezes, besteira, bobagem, cocô, esterco, estrume, merda, 
porcaria, excremento. 

E aquela mania de autoficção? Não tem autor que se preze para 
narrar uma história a partir de sua vivência. Deselegante. E jura de pés 
juntos, na mesa literária, feira, festivais e eventos que aquela narrativa 
não é sobre ele. Mas que o enredo é interessante. Ora, é sobre quem? A 
minha que não é. Imagina se me deixarem escrever. Vai ter escritor 
abandonando a área. 

JsOdjoPçf OAOPVNOVZNDVPÇDZNVOV~VOJZDVZDOJV ZP]VJJ V 
JJDN\JDNSFJHJDB VOAA´~´fbejbg´bvãvj´~SBG´~S~´GS 

Página 43. 
O tiro. 
A cabeça do narrador no teclado do computador. 

 
| conto do livro Somos mais limpos pela manhã (Selo Demônio Negro, 2016). | 
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o barbeiro 
 

e suas hábeis mãos 
ele interroga as faces úmidas 

 
no bailar da lâmina 
desbasta o jardim de pelos 
corrige 
as voçorocas da pele. 
 
De quantas faces 
é construída a sua vida? 
 
O salão 
mais que a câmara 
de seu claro ofício 
é templo onde reverberam 
histórias da cidade 
confessionário laico 
de dores que não se estancam 
como as feridas 
que habilidosamente 
ele soube drenar 
no afagar da toalha 

com seu ácido batismo do álcool. 
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Ele ouve a cidade 
e não pode dizer nada 
além dos olhos que indagam 
almas perdidas em sua cadeira 
trono de reis desnudos 
 
Bigodes, costeletas, o fio resistente 
no escuro das narinas 
& o solene escanhoar que se repete 
no pressuroso balé de 
tesouras 
pentes 
navalhas 

& espumas 
 
ele emoldura tanto desassossego 
 
artesanato de mãos 
que nunca se fatigam 
nem enferrujam: 
máquina de vincar rostos 
tão despidos de outros 
encantos. 
 
 
rotina 
 

O último trem vara meus 
instintos — a vida segue como um tiro. 

(Tanussi Cardoso) 

 
o pátio da velha estação 
(esqueleto desativado onde hibernam morcegos) 

procuro no tempo escuro e abissal 
a histriônica locomotiva da infância 
penetrando a cidade como um raio. 
  

D 
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Fera metálica atravancando a avenida 
beirava o córrego como uma centopeia arengueira 
recolhendo os olhares de mulheres nas janelas 
adestrando o galope dos moleques 
que, disputando com a máquina alucinada, 
venciam a corrida contra alguma coisa que não sabiam 
 
Aquele trem no vai e vem 
com seu barulho contumaz 
emerge — feito o passado latente — 
dos escaninhos da noite 
 
Animal sem metafísica 
insistente como o presente 
ainda impõe a melodia insolente 
dos apitos 
enquanto 
desconheço a tirania do futuro. 
 
 
maçãs ao entardecer 
 

quela cesta solitária 
feito um alguidar de silêncios 

exibe as três maçãs 
na cozinha que se despedia do sol. 

 
Ainda a claridade baça 

configurando a tarde indisposta 
amadurecia o outro fruto escondido, 

 
um coração esquartejado 
pelos vermes 
de miméticas angústias 
  

A 
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Não há como devorar o passado 
com a mesma sanha, 

a mesma fome 
desses animaizinhos 
que nos corroem por dentro 
 
 
poema em linha torta 

Para Leonardo Garet 

 
inda tenho medo 
do chapéu de meu avô 

(mas eu nunca tive avô) 
de suas orelhas de abano 
e seu silêncio antigo como o tempo 
(feito o silêncio de seu filho) 
 
Porém 
a fumaça de seus cigarros de palha 
continuam 

atravessando 
 
a sala 
o quintal 
a vida 
 
interditando meus olhos 
escurecendo minhas andanças 
 
essa fuligem eterna impregnando tudo 
essa dor itinerante 
por saber impossível 
(todavia necessária) 
a utopia 
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Somos inquilinos do desassossego 
e nessa manhã opaca 
e fria 
a sisudez da paisagem 
esconde tantos mistérios 
 
A janela da velha casa 
revela segredos incontidos 
enquanto capta o acelerado passo de um casal 
em seu footing burocrático 
de todos os dias 
 
O mundo lá fora 
é vício e desordem 
há urgências 
palavras de ordem 

do tempo presente 
da tecnologia presente 
das competições presentes 

 
e a Ilha de Manhattan continua intacta 
queremos implodi-la com as dinamites das minas de Itabira 
mas há um Atlântico a nos fatigar 
 
Em mim 
permanece uma constelação 
de vazios 
um mapa de varizes 
 
a vida e seus móveis e utensílios 
não parecem o que são 
 
é preciso vivê-la 
com uma faca penetrando a maçã 
e o olhar desconfiando da Cruz do Calvário 
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De tantas entranhas 
o que vamos reconhecer: 
sabores ou feridas? 
 
A matemática precária 
de tantos amores 
abriu uma trincheira 
construiu desertos 
no vazio e no silêncio 
das horas mortas 
 
trouxe a sólida 
imprecisão das coisas 
 
Anfíbia e andarilha, 
a alma nutre-se do que 
é migalha ou espanto 
 
 
ruínas 
 

adáver de um prédio 
corpo inconcluso 

organismo em ruínas 
apedrejado pela incúria pública 
 
Contemplo o esqueleto de cimento 
contrastando com a opulência da avenida feérica 
com suas vísceras à mostra 
como um cão faminto 
sem força para rosnar 
 
sem alma 
sem nada 
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desossada estrutura, palavra 
 
sem cal 
nem mal 
 
Lugar sem nome 
vazio que se impõe 
 
ovário vertical germinando indiferenças 
túmulo de histórias 
 
Apenas um espantalho inútil 
na lavoura de espantos da metrópole 
 
passam por ti os homens 
não se movem 
nem têm medo 
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depoimentos sobre sua atuação nos campos da 
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bibliofilia. Com a obra Desdizer, lançada ano passado, 
o autor voltou à poesia 15 anos após a publicação de 
Todos os ventos. 

 
na antessala 
 

spalhei dezoito heterônimos 
em ruas do Rio e Lisboa. 

Todos eles, se reunidos, 
não valem um só de Pessoa. 
 
Trancafiei-me num mosteiro, 
esperando de Deus um dom. 
O que Ele me deu foi pastiche 
da poesia de Drummond. 
 
Ressoa na minha gaveta 
um comício de versos reles. 
Em coro parecem dizer: 
Não somos Cecília Meireles. 
  

E 
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O desavisado leitor 
não espere muito de mim. 
O máximo, que mal consigo, 
é chegar a Antonio Secchin. 
 
 

a gaveta 
 

 gaveta está trancada, 
a chave levou Maria. 

Nela guardados os planos 
de quem já fui algum dia? 
Decerto aí também mora 
a linha da pescaria 
que mirou no meu futuro, 
mas errou a pontaria. 
Desconheço se ela abriga 
alguma mercadoria 
dispondo de mais valor 
que um pardal na ventania. 
Mas por que agora eu escuto 
numa quase litania 
as vozes que dela saem 
e se engrossam em gritaria? 
Chamo então um bom chaveiro 
da Europa, Olinda ou Bahia, 
para arrombar a gaveta, 
pois lá do fundo eu traria 
a chave de algum passado 
que aprisionado me espia. 
Chega um e chegam dez 
chaveiros em romaria. 
A gaveta a todos eles, 
um por um, derrotaria. 
São bem fracos contra a força 
e a resistência bravia 
que a tal fechadura impõe 
frente a tal cavalaria. 
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o espelho de Donizete 
 

Quem me lê é quem me cria. 
Espalho cacos de um espelho. 

Minha face por inteiro não verei. 
Veja você por mim qualquer dia.  

(“Irmão inventado”. Donizete Galvão, in: Azul navalha, 1988) 

 
m nenhum espelho 
ficou impressa tua face. 

Mas na tua poesia 
uma força feroz se demonstra, 
revivendo a rosa fria 
que não se entrega à morte 
nem se rende à ventania. 
Os cacos da voz dispersos 
no jorro de tua poesia 
me tornam teu irmão urgente 
numa saudade tardia, 
que pode ser inconstante, 
mas jamais será fugidia. 
Contra a treva da noite opaca 
sinto a luz que prenuncia 
teus versos me precipitando 
no difícil coração da alegria. 
 
 
língua negra, Rio 30 graus 
 

em longe explode em preto 
a pele cósmica de uma estrela, 

aqui arde em silêncio 
a pele grossa de uma vela. 
Negra é a língua que se enreda 
para um salto sem saber o que a espera. 
Negra, negra língua, 
com seu gosto de esgoto e de quimera. 
Língua que se desfaz, liquefeita, 

E 
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na cachaça trôpega dos bares da favela. 
Língua que ao pó retorna, heroína 
celebrada na veia aberta das vielas. 
Passos que galopam para o abismo, 
expulsando a pontapés a primavera. 
Um fio de luz desmancha o frio. 
Anoitece no Rio de Janeiro. 
 
 
uma prosa súbita 
 

Se não for para arder, 
ser rosa no inverno de que serve? 

(Eugénio de Andrade) 

 
ma prosa súbita 
para a rosa de neve: 

às vezes é só um verso 
onde a voz de Andrade ferve. 
E perdura, apesar do inverno 
armado na paisagem: 
o que há pouco era flor 
virou arte, 
rosa em riste na beira do abismo 
contra 
o silêncio azul da tarde. 
 
 
poema promíscuo 
 

isseram que voltei muito mecanizado, 
com ritmo correto, muita rima rica, 

que não tolero nada que não seja aquilo 
que seja exatamente o que o Bilac dita. 
  

U 

D 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 126 | 



Disseram que com a forma estou bem preocupado, 
e corre por aí, com a maior certeza, 
que muito pouco vale tanta velharia 
de alguém que ainda pensa em produzir beleza. 
 
Não sei o que o futuro guarda de armadilha, 
porém não vou ficar parado, e prisioneiro 
de quem, pajé pujante em sua antiga taba, 
dali pretende governar o mundo inteiro. 
 
Pra cima da poesia não vale esse veneno, 
que já destila seu sabor de cianureto. 
Enquanto a tribo grita “Por aí não passa”, 
passa um poema concreto ao lado de um soneto. 
 
 

cinzas 
 

alvez o verão tenha queimado os frutos. 
As mãos, ressequidas, apenas recolhem restos. 

Cinzas, ardores, ossos. 
Havia ali, 
não se lembra?, 
um rumor de desejo, 
que nenhuma palavra salva: 
todo poema é póstumo. 
Botei a boca no mundo, 
não gostei do sabor. Ostras e versos 
se retraem 
ao toque ácido das coisas tardias. 
Na sombra insone do meu quarto, 
o vazio vigia, na espreita do que não há: 
por aqui passaram 
pássaros que não pousaram. Fui traído 
por ciganas, arlequins e cataclismos. 
De nada me valeram 
guardar relâmpagos no bolso, 
agarrar nas águas as garrafas náufragas. 
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receita de poema 
 

m poema que desaparecesse 
à medida que fosse nascendo, 

e que dele nada então restasse 
senão o silêncio de estar não sendo. 
 
Que nele apenas ecoasse 
o som do vazio mais pleno. 
E depois que tudo matasse 
morresse do próprio veneno. 
 
 
soneto profético 
 

 bola de cristal é opaca e preta, 
nela pouco se vê ou se pressente. 

O vidro estilhaçado de uma greta 
libera a luz noturna do presente. 
Antevejo a raiz de uma semente 
incapaz de dar paz a este planeta, 
pois você, o jasmim e a violeta 
florescem contra mim feito serpente. 
Enxergo nada além desse horizonte, 
onde ao escuro sucede o mais escuro. 
O certo é não prever nenhuma ponte 
que possa me levar ao seu futuro. 
Na bola opaca eu leio, transtornado: 
seremos bem felizes no passado. 
  

U 

A 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 128 | 



Jarid Arraes | Nasceu em Juazeiro do Norte, na região 
do Cariri (CE), é escritora, cordelista, poeta e autora 
dos livros Um buraco com meu nome, As Lendas de 
Dandara e Heroínas Negras Brasileiras. Curadora do 
selo literário Ferina, atualmente vive em São Paulo 
(SP), onde criou o Clube da Escrita Para Mulheres. 

 
dora 
 

unca esqueço de Dora 
de sua paralisia 

sua cegueira 
sua oposição transformada 
em patologia 
 
como os homens 
amam os códigos 
que catalogam a loucura 
feminina 
 
e distribuem sintomas 
por cima dos 
hematomas 
e taças de sangria 
 
em suas camas 
forradas com mentiras 
e blocos de papel 
onde escrevem cárceres 
onde descrevem leitos 
onde Dora e eu e todas 
nós 
devemos deitar 
em espera 
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nunca esqueço do caso 
de Dora 
da coragem sufocada 
por mãos livros 
por páginas 
escritas por homens 
como ele 
com números que são 
camisolas 
à força 
e que mais cedo ou 
mais tarde 
acabamos por vestir 
 
porque em seus blocos 
camas poltronas 
em seus estetoscópios 
eles escutam 
a rebeldia 
 
porque Dora e eu e todas 
nós 
nos fazemos 
ouvir 
 
| do livro Um buraco com meu nome (selo Ferina, 2018). | 
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Wilson Alves-Bezerra | Poeta mas, para ganhar a 
vida, também atua como tradutor, crítico literário e 
professor de literatura É autor dos seguintes ensaios: 
Reverberações da fronteira em Horacio Quiroga 
(Humanitas/FAPESP, 2008), Da clínica do desejo a sua 
escrita (Mercado de Letras/FAPESP, 2012) e Páginas 
latino-americanas — resenhas literárias (2009-2015) 
(EDUFSCar / Oficina Raquel, 2016); e das seguintes 
obras literárias: Histórias zoófilas e outras atrocidades 
(contos, EDUFSCar / Oitava Rima, 2013), Vertigens 
(poemas em prosa, Iluminuras, 2015, que recebeu o 
Prêmio Jabuti 2016). Em Portugal, publicou a 
antologia de poemas Exílio aos olhos, exílio às línguas 
(Oca, 2017). Traduziu autores latino-americanos 
como Horacio Quiroga (Contos da Selva, Cartas de 
um caçador, Contos de amor de loucura e de morte, 
todos pela Iluminuras) e Luis Gusmán (Pele e Osso, Os 
Outros, Hotel Éden, ambos pela Iluminuras). Sua 
tradução de Pele e Osso, de Luis Gusmán, foi finalista 
do Prêmio Jabuti 2010, na categoria Melhor tradução 
literária espanhol-português. Como resenhista, 
atualmente colabora com O Estado de S. Paulo, O 
Globo e A União (Brasil) e El Universal (México). É 
doutor em literatura comparada pela UERJ e mestre 
em literatura hispano-americana pela USP, onde 
também se graduou. É professor de Departamento 
de Letras da UFSCar, onde atua na graduação e no 
mestrado. Foi coordenador de cultura da UFSCar, de 
2013 a 2016. 

 
para Marielle Franco 
 

ivemos numa democracia, todo mundo sabe, onde aviões só 
caem por acidente ou vontade divina, de repente, em momento 

certo, matando uns inimigos. Numa democracia em que lamentamos, 
verdadeiramente, vereadoras assassinadas, que se opõem às 
intervenções necessárias, já explicadas no jornal de domingo. A 
democracia nossa, se sabe, é própria do estado de direito, em que o 
esquerdo se cala porque deus padre não fala com estado laico, 
baderna, burburinho. Na democracia, manda quem pode, obedece 
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quem tem furico. Nela somos iguais, filhos e pais, mas mamãe tem os 
seus preferidos. Se você não se esforçou direitinho e não foi bom 
menino, tiramos seus mimos, sua bolsa família, te deixamos nu, no 
exílio, diante da matilha do colégio de elite. Botamos fogo para que 
você se exercite, no martírio da livre concorrência, em que paciência 
e investimento são as maiores virtudes. O país anda cheio, e mesmo 
assim democrático, faremos um pacto, e talvez você não entre na 
primeira lista. Nesta nova fase, em que trocamos pato por sapo, 
privilegiamos turistas, vamos testar novos gases e oferecer novos 
ares, a professores, putas e ativistas. É o nascimento de mitos, é o 
ocaso da guerra, nesta terra, faremos lindos campos de concentração 
a venezuelanos bolivarianos chavistas, indecentes artistas, universi-
tários confusos e demais ignaros. É a democracia. 
 
 
a canção do exílio 
 

inha terra tem palmeiras onde mija o jucá. As leis que alguma 
vez havia não funcionam mais por lá. Minha terra tem pães de 

açúcar para turista fotografar, pretas bonitas para comer, bater, 
matar. Minha terra tem mordomos, castas, clãs e clubes de tiro, e 
toda noite, segunda a domingo, brinca-se de polícia e ladrão. Minha 
terra tem palmeiras e quase já tem militar. Não permita zeus que eu 
sofra nas masmorras da febem, do depê ou do jecrim. Numa terra 
assim de grande, tanta natureza, tão pouca história, por que falta a 
memória para perguntar quem dá os tiros? Minha terra tem o coco, 
tem o oco, tem as bundas e os festejos, minha terra não tem pretos, 
só moreninhos, mulatinhas, tudo orgulho da comunidade. E para os 
machos de verdade, vaselina para os cuzinhos infantis. Minha terra 
não tem livros, mas tem círios, não tem leitores, mas senhores — de 
terno nem sempre bem cortado — que carregam bíblias mas não se 
comovem. Minha terra tem milico, tem o mito, tem michel e tem 
pezão. Minha terra tem tortura, atentados à cultura e até crime 
estatal. Constituição já não precisa, camelúcia é que autoriza, de 
acordo com a convicção. Minha terra sim tem dono, tem o ônus de 
tortura, desmando e escravidão. Ao cismar sozinho à noite, me coço 
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inteiro a perguntar: para que tanta palmeira, tanta amazônia, tanta 
besteira, se tudo se acaba em jucá? 
 
 
agora 
 

 agora que já queimamos a bruxa e já prendemos o anticristo. E 
agora que fechamos as exposições de arte que tem bunda e que 

tem pinto. E agora que acabamos com as bolsas de pesquisa que não 
viram tecnologia. E agora que fechamos os ministérios mais inúteis e 
cabides de emprego. E agora que o exército está no morro e limpa as 
ruas com a polícia. E agora que se protege a escola de história, de 
filosofia e outras doutrinas. E agora que os direitos humanos têm 
seus dias contados, e só nós, direitos, os teremos assegurados. E que 
um grupo de juízes, promotores, tementes a deus e mui convictos 
zelam por nós. E agora mesmo que as leis do trabalho já são flexíveis 
e o empresário pode barganhar. E agora que só a meritocracia de 
famílias abastadas tende a triunfar. E agora que os sindicatos, sem 
impostos obrigatórios, hão de perecer sem pão. E agora que há mais 
ordem, mais justiça e mais família. E agora que os processos que 
interessam bem rápido hão de andar. E agora que o país se 
moderniza e o comunismo não tem espaço na vida nacional. E agora 
que as notícias são só boas e que avançamos como nunca. E agora 
que os aviões já andam mais limpos, e os aeroportos mais arejados. E 
agora que é para nós e somente para nós este país. E agora? 
 
| do livro O Pau do Brasil (Editora Urutau, 2018). | 
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Tággidi Mar | Roteirista, escritora, preparadora de 
textos e professora de Literatura. Tocantinense de 
origem, morou em Goiânia, Campinas e Dublin. 
Reside em São Paulo, capital, desde 2008. É bacharel 
em Letras pela Unicamp e pós-graduada em Filosofia 
pelo Mackenzie. Autora dos blogs Subvertidas 
(2011/2013) e Chistes e Poesia (2007/2014). Em 
2017, foi premiada com a bolsa ProAC de criação 
literária pelo projeto Queixote e Pança em: As 
Histórias que nos Perseguem, romance infantojuvenil 
a ser lançado no segundo semestre, pela Editora 
Hedra. 

 
cinco poemas 
 
I. 

 medo é tolo 
Dizem-nos sábias 

Vozes ancestrais 
E no entanto temos medo 
 
O carro pode enguiçar 
A meia-calça rasga-se com facilidade 
E lá se vai toda a elegância 
O pen-drive perdeu-se 
O celular foi furtado — e estava sem seguro 
 
A previsão era de chuva 
E estou de sandálias em vez de botas 
Hoje é quarta e o trabalho era pra terça 
E se o professor não aceita? 
Pode ser que me demitam 
 
Deus castiga — quebrei minha promessa 
Ela talvez tenha me traído com o ex 
São amigos, foram jantar só os dois 
Os clientes estrangeiros chegam hoje 
E ainda não terminei o ppt 
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E se o passaporte não ficar pronto a tempo? 
E se o time perder a final — de novo? 
E se precisarmos cortar despesas? 
E se precisarmos mudar os planos? 
E se precisarmos de ajuda? 
 
O medo é tolice 
Dizem-nos ancestrais 
Vozes 
Sábias jamais puderam imaginar 
Tantos medos 
 
 
II. 

inha pedra de iniciação chama-se ninguém 
Olho vazado no umbigo do sonho 

Buraco negro engolindo o verbo 
 
Das bocas famintas do mundo 
Ninguém grita 
Cala o desejo do desejo 
Do um, do outro, do espelho 
 
Ninguém carrega o fardo do dia 
Nem alvo, nem seta 
Ninguém há à espera 
 
Enquanto todo o mundo se espanta 
Entre excesso e falta 
Lâmina afiada ou cega 
Ninguém é o nirvana, a respiração certa 
Metrônomo de todas as eras 
 
Pedra fundamental cravada no escolho da alma 
Pedra de iniciação, ninguém, a minha 
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III. 
ão dezenas centenas milhares milhões de cadáveres 
Bilhões trilhões! — alguém grita 

São incontáveis — alguém pondera 
Tantos quantos os grãos de areia — um poeta 
Esses são os vivos — a razão objeta 
Este ano, o número de mortos de todas as eras ultrapassou o dos 
vivos — ei-lo, o cientista 
O número de vivos de todas as eras? 
A incompreensão faz os demais se remexerem na cadeira 
 
Como suportar o peso de tantos corpos mortos? — um sussurro 
Nem Letes… — um suspiro 
Nem o Amazonas… — um patriota 
Hoje mais um… — pranto 
Provavelmente, como ontem, dado que nada mudou, outros milhares 
— por cima dos óculos 
Contabilizamos também os animais não humanos, as plantas, outras 
formas da vida? 
A incompreensão faz os demais se remexerem na cadeira 
 
 
IV. 

ias em que sinto sei estou indo ao abatedouro 
Todos 

 
 
V. 

into-me frágil como uma criança uma planta um bichano 
Um feto um recém-nascido um pobre um adolescente 

Sinto-me frágil como naquele dia em que me disseram que eu era 
feia 
Eu concordei 
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Sinto-me frágil como se inocente diante do júri 
Me tivessem condenado à máxima pena 
Como se diante de mãe e pai me declarassem 
Incapaz 
 
Frágil como um verme uma borboleta 
Um raio de sol no inverno 
 
Não há quem me afague os cabelos. 
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Diego Gregório | Assessor de imprensa e acha que 
poesia pode salvar vidas. 
E-mail: diegojgregorio@gmail.com 

 
domingo ou poema sobre o fim 
 

omingo é mesmo um dia difícil. 
Viúva sente saudade do marido que morreu e 

quem ainda não casou acha que não casa nunca. 
Há um tédio furta cor que cutuca os ossos 
que nem samba antigo. 
É de choro. 
A gente lembra das viagens feitas, das que não 
podemos fazer tão cedo e de quem já viajou pra sempre. 
Cachorro late na rua e a gente treme e acha que é lobo. 
É de medo. 
A pressão cai. 
Nunca vi gente nascendo num domingo 
mas pra compensar, ja vi morrendo. 
É dorido. 
Quando se é criança domingo é dia de cortar o cabelo, 
quem namora, é dia de despedida. 
Até a lua demora pouco no céu. 
E Deus vai dormir e esquece da gente. 
É de fim. 
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Carlos Moreira | Poeta e compositor, autor do livro 
Corpo Aberto (Editora Patuá, 2014). Publicou 
Evangelho Segundo Ninguém e Duas Palavras, pela 
Edufro, Tetralogia do Nada, pelo Clube dos Autores, e 
Cardume, pela Editora Valer. É também autor de 
roteiros poéticos para filmes com Jurandir Costa e 
Fernanda Kopanakis, entre eles os premiados Nada é 
Longe e Quilombage. 

 
poema para a coletânea ‘Lula Livre — Lula Livro’ 
 

rimeira lição para estripar um homem: 
estripa-se o seu nome em praça suja 

sua língua na lama sua sombra na sombra 
em cada passo um golpe de medo 
e no segredo que nunca houve 
as larvas de milhões de segredos 
 
segunda lição para estripar um homem: 
para saber sua altura usar a régua do porco 
a régua do rato a métrica do nojo 
a balança do fogo: cada quilo valerá 
menos que o outro e cada centímetro 
um corpo a menos: a menos que o corpo 
se jogue da ponte ou do porto 
e poupe o inútil trabalho da vila 
de matar um homem morto 
 
terceira lição para estripar um homem: 
não se estripa um homem só: 
estripam-se os avós e netos 
amigos silêncios e objetos 
que cercam o homem a ser estripado 
e tudo deverá caber no mesmo saco 
um mundo inteiro reduzido 
ao suposto fato de que tudo 
retornará ao nada de que foi originado 
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quarta lição para estripar um homem: 
estripa-se a palavra do homem 
o dito o não dito o interdito 
naquilo que sendo fala também cala 
o que o torna homem: sua palavra 
de homem que agora estripada 
vale nada ou menos o que a pele 
diria à faca: bem-vinda, senhora 
sinta-se em casa 
 
quinta lição para estripar um homem: 
após estripado lança-se tudo 
no fosso do fundo do calabouço 
entre outros tantos estripados 
carcaças de sonhos pedaços de loucos 
para que até o fim dos tempos 
de nenhum corredor possa brotar 
o vivo reflexo de seus olhos 
 
sexta lição para estripar um homem: 
a vila inteira deverá lavar a praça 
as ruas as casas as igrejas as estradas 
e a própria vila deverá mergulhar 
e manchar o rio com o vermelho 
que escorrer de suas roupas pálidas 
e queimá-las numa fogueira imensa 
e caminharem nus e em silêncio 
cada um em direção à cova de sua casa 
 
última lição para estripar um homem: 
verificar com exato cuidado 
se a baleia não quer vomitá-lo 
se não possui uma flauta de pedra 
ou uma antiga lira afiada 
que faça arrepiar a terra: 
neste caso foi inútil estripá-lo: 
multiplicado milpartido libertado 
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ele rompe a corrente do tempo 
e atinge maior o outro lado: 
inútil o sono da vila enquanto 
canta o estripado 
 
| a coletânea Lula Livre — Lula Livro foi organizada por Ademir Assunção e Marcelino 
Freire. | 
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Annita Costa Malufe (São Paulo, 1975) | Autora dos 
livros de poemas Fundos para dias de chuva (7Letras, 
2004), Nesta cidade e abaixo de teus olhos (7Letras, 
2007), Como se caísse devagar (Ed. 34/PAC, 2008), 
Quando não estou por perto (7Letras/Petrobras, 
2012), Ensaio para casa vazia e Um caderno para 
coisas práticas (7Letras, 2016). É doutora em Teoria e 
História Literária pela Unicamp e publicou os ensaios 
Territórios dispersos: a poética de Ana Cristina Cesar 
(Annablume/Fapesp, 2006) e Poéticas da imanência: 
Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar (7Letras/Fapesp, 
2011). Atualmente, é professora da pós-graduação 
em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP. 

 
poema s/título 
 

Para Alberto Pucheu e Danielle Magalhães 

 
á uma voz que não está 
no poema por trás do poema há 

uma voz há antes uma dor escrever uma dor 
escutando o delírio escutando os fantasmas 
da voz escutando as vozes dos fantasmas 
que circulam por dentro e por fora 
nos cômodos do apartamento vozes 
que sequestram o corpo escrever 
para não sucumbir a essas vozes para 
não afogar escrever com elas apesar delas 
beber com elas num bar da esquina escrever 
escutando uma dor uma voz caindo 
próxima ao chão rente ao poema como estar 
mais próximo ao chão estar 
mais próximo estar rente 
ao chão corpo a corpo numa 
linguagem precária rente ao chão ao rés do chão 
há algo que não está dito algo que vasa 
nas bordas das palavras algo transborda 
uma dor vaza pelo chão rastros 
uma entrega à beira dos dedos 

h 
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das mãos entre um copo e outro um 
corpo e outro beber com elas num 
bar escrever algo que não cabe 
no poema não cabe na palavra o não dito 
a saliva alcançar em um poema aquilo 
que ficou de fora do poema 
o fora do poema a transfusão da voz 
em off as vozes em off se intercalando se 
misturando uma mistura de 
vozes em off beber com elas num bar vozes 
transbordando os corpos as mãos 
gesticulando no ar o cabelo 
no ar a pele gesticulando 
no ar o vermelho da pele o sangue 
voando com os cabelos no ar 
vozes se entrelaçando na saliva 
a saliva se entrelaçando na saliva 
a transfusão da saliva nas línguas 
a transfusão das línguas nas vozes 
entreditas rastros de vozes a vida 
vazada na boca vazada na língua 
vazada na saliva vazada em off 
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Thássio Ferreira | Radicado no Rio de Janeiro, é autor 
do livro de poemas (DES)NU(DO) e colaborador, 
curador e editor-associado da Revista Philos de 
Literatura. Tem poemas e contos premiados e 
publicados em diversas antologias e revistas, 
destacando-se a Revista Brasileira (nº 94), da 
Academia Brasileira de Letras. Participou da Festa 
Literária Internacional de Paraty (FLIP) em 2017, 
como convidado da Liga Brasileira de Editoras, e em 
2018 na Casa Philos, entre outros festivais literários 
(Flipoços, Flist e Filfi). Em setembro lançou seu 
segundo livro, Itinerários, obra vencedora do 
Concurso Literário da UFPR. Mantém a página 
facebook.com/thassioescritor e o perfil de Instagram 
@thassiof. 

 
desnudamento 
 

is assim, vestido todo do que sou, 
vestido de mim, que vou 

a um desnudamento. 
Desprotegido do que minto, 
desarmado do que acuso, 
enxuto e contrito 
do que cantei e calei 
em farsa, em falsete, em farisaísmo, 
e com o que — turvo e estranho fluido 
todo espinhos, embora líquido — 
eu cobria meu corpo e meu espírito. 
 
Eis então, vestido apenas do eu 
que é 
(cada um o seu), 
que rumo a uma dissecação. 
A pele ao rés da carne, 
a voz ao rés da alma, 
gestos ao rés do coração, 
sem o que não me faz parte, 
mas apenas boa impressão; 

E 
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como uma palma 
que, sem disfarce, 
a vida inteira expõe na mão. 
 
Eis-me, pois, completa e unicamente 
vestido desta existência que me queima, 
a me entregar ao sol do mundo. 
Do que em mim não é verdade, 
limpo; 
do que em mim é sujidade, 
sujo; 
pleno da invenção 
de ser. 
 
 
baldio 
 

entro do meu peito, 
um pouco do lado esquerdo, 

perto do pulmão, 
há um terreno baldio, 
onde esteve o coração. 
Primeiro, templo vazio, 
feito casa velha, abandonada. 
Empoeirou-se — tão ampla, de quatro cômodos — 
e o abandono, a falta de cuidado, 
as chuvas dos sábados 
fizeram-na desmanchar-se de vez. 
Hoje, cresce mato 
áspero, danoso, sem cor, 
ali naquele espaço 
onde ardia meu amor. 
  

D 
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perscrutação de poeta 
 

m que pensa 
enquanto mente 

um poeta? 
Que loucuras 
elucubra 
nos recessos 
sem lua 
de seu pensamento? 
 
Que desejos sem freios 
e que palavras sem dono 
sem voz e sem nome 
inventa? 
 
Que poemas tão 
mais intensos não 
esconde? 
(Que lamentos?) 
 
| poemas do livro (DES)NU(DO). | 

  

E 
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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. 

 
três poetas por Paula Vaz de Almeida: Alice Vieira, André Nogueira, 
Gabriela Farrabrás 
 

Por Paula Vaz de Almeida 
 

utro dia uma jovem ensaísta muito talentosa e assertiva 
me disse: “eu curto no Facebook uma página chamada ‘a 

poesia tem que morrer’”. Eu, que levo muito a sério esse negócio de 
poesia, tive que alertar: o Stálin achava igual e tratou ele mesmo de 
fazer morrer a poesia na União Soviética (em plena terra de Púchkin). 
Foi visível que toquei seu coração trotskista, por isso ela se explicou 
muito bem. E talvez até esteja certa: “as pessoas escrevem como se 
fosse prosa, quebram aleatoriamente as frases e chamam de verso”. 
De fato, tem essa tendência e há também uma vulgarização. Mas 
será que a melhor arma contra a vulgarização seria a rejeição? Acho 
que não. Por isso à tão odiada pergunta enfrentada nesses bares de 
mesas na calçada: “você gosta de poesia, jovem?”, tenho sempre 
respondido: “sim, muito, e obrigada pelo jovem”. É possível que o 
nosso tempo esteja querendo nos dizer algo com esse mar de poetas 
que nos aparece, jovens ou nem tanto; talentosos ou de jeito 
nenhum. Nós não podemos ser intolerantes: é preciso escutar. Daí a 
ideia de apresentar à Gueto, revista que sabe ouvir e acolhe poesia, 
esses três poetas, jovens e talentosos, muito diferentes entre si. Eles 
têm muito a nos dizer. A seleção que apresento é um convite. 

A Alice Vieira é refinada. As imagens, os sons, as referências, 
as quebras, tudo tão bem elaborado que coloca em dúvida os 24 
anos da poeta. “Tenho 150 anos” — ela me disse. Faz sentido. Às 
vezes parece de verdade que se perdeu no milênio errado. Mas pode 
ser também porque, como poeta, a menina já nasceu pronta. Talvez 
por isso consiga ressignificar referências muito eruditas usando o 
meme da internet. Os versos de enfant terrible enredam e 
embaraçam; e quando você menos espera é que vem o xeque-mate. 

O 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 147 | 

https://revistagueto.com/


Ler a poesia do André Nogueira é ir mergulhando cada vez 
mais fundo, mas não na água, e sim numa paisagem que só não é 
hostil porque podemos contar com seu escudo de poeta. Seus 
poemas são narrativos, plásticos, reflexivos. Vamos andando com ele, 
lado a lado; às vezes ele oferece seu braço e, no ritmo lento do seu 
passo, nos surpreende com uma observação de filósofo. Apresentei o 
André a um amigo, que confessou: se me dissessem que é um poeta 
russo, eu acreditaria. Concordei: “André Pasternak”. 

Mais raro que poesia erótica escrita por mulher* é poesia 
libertina escrita por mulher, como as da Gabriela Farrarabrás. O trato 
sem recato, com o pudor de uma gata de rua, flerta com o pornô; 
mas sem nunca confundir seu sexo com aquele da indústria 
pornográfica. Seus poemas tratam da posse do corpo, do próprio e 
do outro, da insubmissão ao sexo burocrático, tomado aqui no seu 
sentido figurativo e pejorativo. Não ouse pensar que sua militância 
está subordinada à sua vida sexual, sua palavra é autonomia, 
acrescentada da arroba do Twitter. 
 

*Não sei rara ou escondida. 

 
lésbia, por Alice Vieira 
 

prende uma vez mais 
e repete: eu sou 

 
um menestrel 

errante 
 
não um bardo 

da corte 
 
ainda que eu ande pelo 
vale da sombra da morte 
nada temerei porque 
  

a 
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hoje o tempo 
está favorável: 
 
o vento a chuva 
o nada o choro 
o poema oroboro 
 
gota d’água: lésbia 
morde fino a cauda 
 
eu não tenho casa própria 
escreve uma vez mais: 
 
eu não sou um bardo 
da corte 

no País de Gales 
 
eu sou uma serpente 
 

que ama a própria raba 
 
aprende uma vez mais 
e repete: eu procuro 
 
o Grande Tema aquilo 
que fará da minha língua 
 
a primeira língua a língua 
Mater — fundante — mister 
 
que os apóstolos aprendam 
que as Sibilas reparem 
 
— mas a contragosto a 
língua estala e chia, 
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me diz um sonoro não 
e eu me calo e escolho 
 

dormir 
 

porque não posso 
escolher 

entre 
 

corpo e linguagem 
 
 

a viúva do jornal, por André Nogueira 
 

om o envelopinho pelo viaduto. 
 

No envelopinho 
uma passagem para Santa Rita do Sapucaí, 
um trocado para um lanche e uma coca 
e o santinho, com a prece pro anjo da guarda, 
que comprei numa loja católica. 
 

No viaduto 
ela me disse: “Minha história 
deu notícia no jornal. 
Foi quase ontem: 
cinco tiros por cem conto. 
Meu marido nem chegou no hospital, 
já me chutaram para a rua sem um puto”. 
 

Com o envelopinho 
pelo viaduto. 
 

Deus te livre e guarde! 
Amanhã pode ser tarde... 
Hoje mesmo vou trazer essa passagem. 
Tua mãezinha em Santa Rita 
ainda chora de saudade 
e minha Mãe, que é mãe tua, 

C 
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é quem te guia na viagem. 
Tu acredita? Eu te prometo 
que tu vai sair da rua”. 
 

Mas na loja católica 
não achei um só livreto 
em que Jesus não fosse branco 
e Judas preto. 
E na cidade o tempo voa, 
é fila no banco, 
guichê da Cometa 
e com o aperto da garoa 
fui direto para casa. 
 

No outro dia eu rápido saí 
para cuidar da minha causa. 
Alcancei o viaduto... 
A passagem pra Santa Rita do Sapucaí, 
a prece e o trocado para o lanche, 
no envelope estava tudo. 
 

O velhinho do sinal 
segurou na minha blusa 
oferecendo-me um chiclete. 
“Viúva do jornal? 
Não sei, jornal só uso 
pra cobrir minhas canelas. 
Mas na ponte do outro lado, 
vai saber tu acha ela, 
tem um povo, uns colchonete...”. 
 

Quando olhei, e vi piscando a viatura, 
os dois guardas com revólver na cintura, 
a pobre gente recolhendo suas tralhas, 
eu à toda e sem pensar atravessei, 
o busão não me pegou e foi por pouco, 
“Que é isso ?”, protestei 
com o coração na boca. 
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“Como assim, o que é isso? 
É meu trabalho ”, falou o polícia. 
“E tu, não trabalha? 
A propósito, teu nome, tua idade 
e documento”, e também disse 
apontando o chão de pedra: 
“Este lugar é um cartão postal da cidade, 
aqui não cabe essa imundice. 
Agora arreda ” 
 

Assim tomei o meu caminho, 
debaixo da chuva, 
amassando em minha mão o envelopinho 
e engolindo a seco minha prece. 
Nunca mais vi a viúva... 
Mas escuto a sua voz no viaduto 
como a mim ela dissesse: 
“Mamãezinha em Santa Rita me espera”. 
E se me lembro da mãe minha, 
que é mãe dela e mãe de toda gente pobre, 
já no peito o coração me acelera, 
mas a blusa ainda o cobre 
e macia é sobre o leito minha queda. 
 

Roga a Deus por tuas filhas 
que se enrolam no jornal, 
pois ninguém delas se apieda. 
Como o pão que se partilha, 
rasgo em dois o cartão postal. 
Raios partam estas pontes, 
caiam corpulentas pedras 
e apinhem-nas aos montes 
sobre os edredons dos maus. 
 

Abril de 2017 
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tu me diz, por Gabriela Farrabrás 
 

u me diz artista 
como se diz vadia 

mas eu entendo como um elogio 
eu entendo como entendo 
a palavra vadia 
e eu sorrio descarada 
canto de boca 
te encaro os olhos 
queixo levantado 
me insinuando 
oferecida que sou 
porque ela me disse 
que pra começar 
eu nem sou gente 
sou inteira arte 
e te devoro com olhos de poeta 
te chupo com boca de poeta 
te fodo com corpo de poeta 
e te devoro com olhos de militante 
te chupo com boca de militante 
te fodo com boca de militante 
porque quando tu me diz artista 
não esqueça que sou militante 
de esquerda 
uma arte política 
um corpo político 
  

t 
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Flávio Ricardo Vassoler | Escritor e professor, é 
doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada 
pela FFLCH-USP, com pós-doutorado em Literatura 
Russa junto à Northwestern University (EUA). É autor 
das obras O evangelho segundo Talião (nVersos, 
2013), Tiro de misericórdia (nVersos, 2014) e 
Dostoiévski e a dialética: Fetichismo da forma, utopia 
como conteúdo (Hedra, 2018), além de ter 
organizado o livro de ensaios Fiódor Dostoiévski e 
Ingmar Bergman: O niilismo da modernidade 
(Intermeios, 2012) e, ao lado de Alexandre Rosa e 
Ieda Lebensztayn, a antologia Pai contra mãe e outros 
contos (Hedra, 2018), de Machado de Assis. Escreve, 
periodicamente, para o caderno literário “Aliás”, do 
jornal O Estado de S. Paulo. Página na internet: Portal 
Heráclito. 

 
assim falou Pablo Nietzsche Neruda: “Maturidade do adulto: 
recuperar a seriedade da criança ao brincar” 
 

o Livro das perguntas (Cosac Naify, tradução de Ferreira 
Gullar), o poeta chileno Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 

Basoalto (1903-1973), também conhecido como Pablo Neruda, se 
pergunta — e nos pergunta: “Onde está o menino que eu fui? Está 
dentro de mim ou se foi?” 

Ao que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), sob 
o ninho desgrenhado de seu bigodão, prontamente redargue: 

— Maturidade do adulto: recuperar a seriedade da criança ao 
brincar. 

É assim que, a bordo do tapete voador de Peter Pan, 
ensaiemos algumas respostas (alguns soslaios) para as perguntas de 
Pablo Nietzsche Neruda. 

“A cratera é uma vingança ou um castigo da terra?” 
Vingança? Não. Castigo da terra? Tampouco. A cratera é uma 

pegada. 
“Como dizer à tartaruga que a supero em lentidão?” 
Pergunte a Aquiles. 
“É verdade que as esperanças devem regar-se com orvalho?” 
“Com açúcar, com afeto” (Chico Buarque). 

N 

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 154 | 

http://www.portalheraclito.com.br/
http://www.portalheraclito.com.br/


“Há alguma coisa mais triste no mundo que um trem imóvel 
na chuva?” 

Observar o trem imóvel na chuva – entreouvir as gotas 
tamborilando pelo teto enferrujado dos vagões – ao lado de alguém 
que nunca mais vou abraçar. 

“Em que janela fiquei olhando o tempo sepultado?” 
Em que sepulcro fiquei olhando a janela do tempo? 
“Onde o espaço termina se chama morte ou infinito?” 
Onde a morte termina se chama espaço infinito. 
“E como se chama este mês que fica entre dezembro e 

janeiro?” 
Utopia. 
“Como ganhou a liberdade a bicicleta abandonada?” 
Abandono, liberdade perpétua — e condicional. 
“De que ri a melancia quando a estão assassinando?” 
Do condenado à forca que, após despencar do cadafalso, tem a 

mais rija de suas ereções e ejacula no momento mesmo em que 
expira. 

“Por que os velhos esquecem as dívidas e as queimaduras?” 
Esquecem mesmo? 
“Por que as ondas batem na rocha com tanto vão 

entusiasmo? Não cansam de repetir sua declaração à areia?” 
Porque é preciso imaginar Sísifo feliz — e livre. 
“O outono não parece esperar que alguma coisa aconteça?” 
Sísifo acredita que sim. 
“Chega o outono legalmente ou é uma estação clandestina?” 
Assim falou o Carimbador maluco, de Raul Seixas: 

 
“5, 4, 3, 2... 
Parem, esperem aí! 
Onde é que vocês pensam que vão? 
 
“Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
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“Tem que ser selado, registrado, carimbado 
Avaliado, rotulado se quiser voar! 
Se quiser voar 
 
“Pra Lua: a taxa é alta 
Pro Sol: identidade 
Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 
É preciso meu carimbo dando o sim 
Sim, sim, sim 
 
“O seu Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
 
“Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
 
“Tem que ser selado, registrado, carimbado 
Avaliado, rotulado se quiser voar! 
Se quiser voar 
 
“Pra Lua: a taxa é alta 
Pro Sol: identidade 
Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 
É preciso meu carimbo dando o sim 
Sim, sim, sim 
 
“Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
 
“Plunct-plact-zum 
Não vai a lugar nenhum! 
 
“Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês 
Aventura como essa eu nunca experimentei! 
O que eu queria mesmo era ir com vocês 
Mas já que eu não posso 
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Boa viagem, até outra vez 
Agora 
O Plunct-plact-zum 
Pode partir sem problema algum 
 
“Plunct-plact-zum 
Pode partir sem problema algum 
(Boa viagem, meninos 
Boa viagem)”. 
 

“Por que as árvores escondem o esplendor de suas raízes?” 
“Quando fizer o bem, faça-o aos poucos; quando fizer o mal, 

faça-o de uma só vez” (Nicolau Maquiavel). 
“Como se chama a tristeza em uma ovelha solitária?” 
Bode expiatório. 
“Por que os imensos aviões não passeiam com seus filhos?” 
Pergunte à angústia suicida de Santos Dumont quando o pai 

vislumbrou o voo de seus filhos bombardeiros. 
“A fumaça fala com as nuvens?” 
Historicamente, a fumaça as asfixia. 
“Onde deixa o punhal a águia quando se deita numa nuvem?” 
“Mantenha seus amigos por perto; quanto aos inimigos, 

mantenha-os mais perto ainda” (Michael Corleone, também 
conhecido como o poderoso chefão). 

“Por que Cristóvão Colombo não pôde descobrir a Espanha?” 
O Pelo Punhal da Santa Cruz precisava de novos cemitérios. 
“Que bandeira se agitou ali onde não me esqueceram?” 
Em uma das faces, lemos “Eu te perdoo”; na outra, “Vou me 

vingar”. 
“Por que o céu está vestido tão cedo com suas neblinas?” 
O lugar mais escuro fica justamente embaixo da lâmpada 

(provérbio chinês). 
“Para onde vão as coisas do sonho? Vão para o sonho dos 

outros?” 
Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta e não sabia, ao 

acordar, se era um homem que tinha sonhado ser uma borboleta, ou 
uma borboleta que agora sonhava ser um homem. 
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“Não vês que a macieira floresce para morrer na maçã?” 
— Não! — exclama Isaac Newton. 
“Quando lê a mariposa o que voa escrito em suas asas?” 
“A melhor definição do amor não vale um beijo de moça 

namorada; e, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o 
movimento andando” (Machado de Assis). 

“Como se combina com os pássaros a tradução de seus 
idiomas?” 

Como se combina com os idiomas a revoada de seus pássaros? 
“Em que idioma cai a chuva sobre cidades dolorosas?” 
O sofrimento é poliglota. 
“De onde vem a tempestade com seus sacos negros de 

pranto?” 
Neste mundo, ora, de onde ela não viria? 
“As lágrimas que não choramos esperam em pequenos lagos? 

Ou serão rios invisíveis que correm para a tristeza?” 
As lágrimas que não choramos esperam em pequenos lagos 

até desaguarem em rios invisíveis que correm para a tristeza. 
“Sofre mais quem espera sempre ou quem nunca esperou 

ninguém?” 
Sofre mais quem, ao dizer que nunca esperou, só faz esperar 

sempre. 
“Caem pensamentos de amor dentro de vulcões extintos?” 
Jazem pensamentos de amor dentro de vulcões extintos. 
“Como se chamam os ciclones quando não se movimentam?” 
Morte. 
“Vês na caveira tua estirpe condenada a virar osso?” 
Ser e não ser — eis a resposta. 
“Não crês que a morte vive dentro do sol de uma cereja?” 
“Vê-se muito da tristeza do mundo nos olhos de um cavalo” 

(Guimarães Rosa). 
“Se já estou morto e não sei, a quem devo perguntar as 

horas?” 
— A mim — proclama Mefistófeles de braços abertos. 
“Por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas?” 
Pergunte à icterícia de Van Gogh. 
“Talvez uma estrela invisível seja o céu dos suicidas?” 
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— Na mosca! — exclama o homem ridículo, personagem 
dostoievskiana do conto “O sonho de um homem ridículo”. 

“Que aprendeu da terra a árvore para conversar com o céu?” 
— Pai, por que me abandonaste? 
“Que significa persistir chegado ao beco da morte?” 
“Creio porque é absurdo” (Tertuliano). 
“Não será nossa vida um túnel entre duas vagas claridades? 

Ou não será uma claridade entre dois triângulos escuros? Ou não 
será a vida um peixe treinado para ser pássaro?” 

Assim falou Dante Alighieri: nossa vida como uma claridade 
entre dois triângulos escuros: inferno; nossa vida como um peixe 
treinado para ser pássaro: purgatório; nossa vida como um túnel 
entre duas vagas claridades: céu. 
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Alexandre Guarnieri (carioca de 1974) | Poeta e 
historiador da arte. Integra o corpo editorial da revista 
eletrônica Mallarmargens. Lançou Casa das 
Máquinas (Editora da Palavra, 2011), disponível 
gratuitamente [AQUI], Corpo de Festim, livro 
ganhador do 57º Jabuti, 2ª Edição pela Penalux, 
disponível gratuitamente [AQUI], e Gravidade Zero 
(Penalux, 2016), disponível gratuitamente [AQUI]. Em 
2016, publicou pela Editora Patuá a antologia 
Escriptonita (poemas tematizando super-heróis), do 
qual foi um dos organizadores. O sal do leviatã 
(2019), seu livro mais recente, está no prelo. 

 
a página marinha [excerto] 
 

“e enquanto você lê/ o mar está virando suas 
páginas escuras,/ virando/ suas páginas escuras” 

Denise Levertov 

 
~ /quatro ~ 
 
~ ( o labirinto intramarino ~ tremeluzindo 
espelhos vivos ~ de vincos cor de vinho 
~ murmúrios / marulho ) ~ o mar possui cristas 
dorsais, que eriça ~ seus ladrilhos são 
incorpóreos menires sob a fossa abissal ~ 
há cariátides de cristal decorando os 
recônditos de seu salão principal ~ ( iemojah, 
rainha dos redemoinhos ~ iemanjá manejando jangadas 
na encruzilhada das águas) ~ há um pomar esquecido, 
de astrolábios outrora dourados, agora tão 
corroídos ~ náufraga morada dos astros ~ de uma 
mínima astronomia de ostras / se estrelas-marinhas 
são sóis irrisórios ~ nebulosas mergulham / e 
polvos retorcem seus tentáculos constelares ) ~ 
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penhasco 
 

ssoalho visitado às bordas do fiorde 
suas escarpas de basalto | o espaço 

entre o ar e o mar embaixo que quase 
julgaríamos raso | hirtas suas afiadas 
bordas | símiles às de uma faca 
árabe ( arqueada ( cimitarra 
| o que as navalhas da erosão 
erigem é este grupo de rochedos 
pouco a pouco sendo degolado 
assim o penhasco largo | vasto: 
ponto turístico para narcisos 
e suicidas | amplo plenário de 
pedra d’onde se observa o sol 
nascer | ou se pôr | platô sólido 
observatório possível | existe 
essa muralha terrena | pesaroso 
mármore erguido| lugar de uma 
solidão extrema | avizinhando o 
mar triste a esse chão de limites 
 
ilha na névoa 
 

ercada pela tempestade que ameaça 
sua secreta falésia de pétalas 

toda e qualquer ilha, o mesmo símbolo 
em todo ímpeto que habita, o mesmo nível 

em todo mar que ataca a pedra: 
a mesma meta 

correnteza eterna 
se há algo que a ilha renega e é eterno 

é esta névoa 
que atraiçoa seu único insulano, 
um passo em falso: 

entregue à queda 
  

a 

c 
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mágoa no sal 
 

nquanto o mar reclama, no amor 
em que pacificamente recolhe 

sua parcela mais calma e ampla 
à face de espelho tão plácido e plano, 
posseidon calado trama ( da sub- 
marina treva ) suas táticas de guerra, 
( tem o tridente como arma secreta, 
tripartida seta ) contra todos os 
que habitam a superfície da Terra; 
 
seu único estratagema é fazer 
com que todos os descendentes 
dos símios primeiro derramem 
todo sal marinho circulando 
em seus organismos vis, em seus 
próprios corações e almas, toda 
e qualquer lágrima revele enfim 
a presença latente de sua própria 
saliva grossa e espumosa, a baba 
escorrendo pela barba — o gosto 
do sangue também é salgado e 
metálico —, como ondas de pavor 
e desencanto, ameaçando pouco 
a pouco o ancoradouro, outrora 
tão seguro, de nosso júbilo e rego- 
zijo, todo arroubo mais profundo 
 
viagem fantástica 
 

Para Julio Verne e Harry Kleiner 
 

oda profundeza imaginável pelo homem, 
conquistada ou ainda inexplorada, 

sombria, ameaçadora ou prodigiosa, 
toda mais longínqua profundidade, 

e 

t 
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recriada imaginativamente por séculos, 
jazendo a apenas alguns centímetros 
da superfície da pele, sob a trama de 
nervos que segue a construir os sonhos, 
da medula ao cérebro humano, esse 
antro de chiaroscuro, a esponjosa 
massa cinza sob o osso do crânio duro; 
 
puséssemos numa seringa hipodérmica 
a miniatura de um submarino nuclear 
mergulhado em solução fisiológica e 
injetássemos corpo adentro a peça 
a sangue frio, navegaria submerso 
com energia suficientemente gerada 
para zelar sempre, sem erro, sem medo, 
pelo mais perfeito funcionamento? 
 
por quanto tempo seria capaz de estudar 
nossas fossas abissais, internas, 
nossas zonas de guerra, onde glóbulos 
atacassem micróbios entre outros 
vírus e furtivos inimigos batalhando 
em tantas trincheiras de carne e nervo? 
 
no fluido da medula, no sangue 
que circula, tanto nautillus 
quanto proteus completariam 
a inusitada frota: as vinte mil 
léguas submarinas enfim vencidas 
na saliva sob nossas línguas… 
 
| poemas do livro O sal do Leviatã (no prelo). | 
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Arthur Lungov | Poeta e editor de poesia da Lavoura, 
revista de literatura contemporânea. É autor dos 
livros Luzes fortes, delírios urbanos (Ed. Patuá, 2016) e 
Corpos (inédito). Foi publicado em coletâneas e 
revistas literárias (Philos, Gueto, Mallarmargens, 
Ruído Manifesto, Raimundo, O Casulo, Poesia do 
poeta etc.). Foi curador convidado da Casa Philos na 
Flip 2018. Email para contato: albugelli@gmail.com 

 
na cena final 
 

 bala cruza a avenida 
alcança Belmondo pelas costas 

cabeça arremessada pra trás 
os brações pendentes cipós 
a ponta do sapato dobrada 
tenta deter 
a queda. 
 
Um desenho em giz 
no asfalto 
não traz pistas 
de Bogart. 
 
O nome das coisas não dura mais 
que o gesto de batismo 
do nome que as coisas gostariam de ter 
afunilando sílabas 
até cingir uma mudez 
brusca. 
 
 
ele 
 

le não viu 
ele não viu nada 

ele não viu nada que não fosse a bala 
cortando curiosa 

A 

e 
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um assovio leve e ligeiro 
derrubando um garoto preto 
no chão 
 
ele não viu nada além de pele morena 
vazando a camisa branca 
lisa passada sem 
manchas 
 
ele mastigou raivoso um furo na tarde 
que sugou fundo e forte 
e deixou no centro de tudo o verbo vibrando 
“morreu” 
 
ele não viu ninguém 
 
 
presságio 
 

uando a manada soltava larga 
pela pradaria 

e o búfalo não era um búfalo mas 
um pistão a mais 
castigando firme e duro o maquinário ruge da terra 
os astecas em travessia abaixavam o rosto 
e liam o mundo 
nas rachaduras paridas 
pelo som. 
 
O silêncio vertical e liso 
intocado 
deixaria seus adivinhos 
em pânico. 
  

Q 
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Itamar Vieira Junior | Nasceu em Salvador, Bahia, em 
1979. É escritor, geógrafo e doutor em Estudos 
Étnicos e Africanos (UFBA). São de sua autoria os 
livros de contos Dias (Caramurê, 2012), vencedor do 
XI Prêmio Arte e Cultura (Literatura — 2012), e A 
oração do carrasco (Mondrongo, 2017), obra 
selecionada pelo edital setorial de literatura da 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Dois de 
seus contos foram traduzidos e publicados em 
revistas especializadas na França. 

 
méxico 
 

udo que interessava nesta cidade 
eram suas orillas 

a crescerem em relevo 
no que está além 
não muito longe do vulcão 
 
“su construcción fue uno de los pocos a resistir intacta” 
diz o taxista olhando para o edifício 
replicando o terremoto de 1985 
quando alguma coisa aconteceu ao sul de meu corpo 
 
uma placa tectônica engoliu outra placa 
sete horas e dezenove minutos 
chegou por aqui dois minutos depois de surgir no seu epicentro 
e as palavras do trabalhador continuam a replicar 
na chuva de outubro de 2014 
culpa das correntes de ar que chegam do Pacífico 
 
as orillas são gigantes 
nelas estão os segredos sussurrados 
o que nunca será ocultado 
não há tempestade nem abalos 
capazes de desfazê-las definitivamente 
nada que as transforme em ruínas 
 

T 
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um guarda-chuva gentil vem até a mim 
naquela mesma noite de chuva 
encolho para que nele se abriguem dois 
em movimentos que provocam pequenos choques de corpos 
e mesmo assim tudo permanece de pé 
 
 
peso 
 

aminho 
e deixo para trás 

o peso de um corpo 
arrebentando 
a terra 
vou me despindo 
de roupas 
palavras 
vou me desfazendo 
de lágrimas 
e sorrisos 
corto as unhas 
não quero mais nada 
a tesoura chega à carne 
o sangue 
goteja quente 
e flui 
não seco 
nada desejo 
do que me deixa 
fecho os olhos 
e os pensamentos 
remanescem 
por mais que deseje 
desfazê-los 
insistentes 
desobedecem 
apenas caminho 

c 
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e deixo para trás 
o peso de um corpo 
esmagando 
o que não retorna 
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Rudá Ventura | Poeta, músico e educador 
paulistano. Autor do livro Preamar, lançado em 2017 
pela editora Laranja Original, tem poemas publicados 
também em revistas literárias do Brasil e de Portugal. 
Encontrou na música a oportunidade de estender sua 
linguagem poética, tornando-se cantor e compositor. 
Comprometido com a arte-educação, realiza 
palestras e apresentações de poesia recitada em 
escolas e eventos literários. 

 
sementes 
 

h! Bendito o que semeia 
Livros… livros à mão cheia… 

E manda o povo pensar! 
Castro Alves 
 
O futuro em sementes: 
Um fruto nasce ao forjar a terra… 
 
Pode ferir-se a mão, 
Pode sangrar a seiva, 
Mas o desejo revela suas folhas: 
Bandeiras contra a cela. 
 
Enfim, o pranto seca, 
As pedras somem 
E os olhos contemplam a primavera. 
 
 
preamar 
 

screva meu nome na areia 
Pra que nele habitem as linhas do Mar 

E só o que diga a água 
Ressoe em minha sorte, 
Pelo sal que se estende aos olhos, 
Pelas ondas que retêm meu ar. 

O 

E 
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Há um brilho de Lua no dia, 
Há uma chama de Sol pela noite 
E há um caminho de estrelas sobre as águas. 
 
Escreva meu nome na areia 
E deixa que as ondas me façam lembrar… 
 
Eu sou da preamar 
E eu trago em minha boca 
A voz do Oceano. 
  

| revista gueto · edição trimestral número sete | 

| página 170 | 



Matheus Arcaro | Mestrando em filosofia 
contemporânea pela Unicamp. Pós-graduado em 
História da Arte. Graduado em Filosofia e também 
em Comunicação Social. É professor, artista plástico, 
palestrante e escritor, autor do romance O lado 
imóvel do tempo (Ed. Patuá, 2016) e dos livros de 
contos Violeta velha e outras flores (Ed. Patuá, 2014) 
e Amortalha (Ed. Patuá, 2017). Também colabora 
com artigos para vários portais e revistas. 

 
análise poética 
 

a visita ao analista, 
a poesia reclamou dos amantes, 

do arco-íris, 
das íris coloridas, 
dos céus estrelados, 
dos lados luminosos, 
dos postais, pontes e poentes. 
 
À mostra com os dentes, 
estava decidida a lançar um olhar 
alijado de pedestais, flores e frases feitas. 
 
Agora, quer rastejar pela lama, 
trocar a dama pela puta. O amor pela secreção. 
— Mais genitália e menos coração, senhores! 
 
Pretende enfiar o sol no bueiro, 
arrancar os testículos do absoluto 
e esfregar o cu na cara do sossego. 
 
Sim, ela precisa espedaçar a esperança. 
E na dança, descalça, rodar pela praça 
sem seguir receitas ou procurar clemências. 
  

N 
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Vai, então, poesia! 
Crava a língua na carne crua do presente. 
Sobe a saia, goza com o sublime 
e arremessa a eternidade na sarjeta. 
 
 
animal peçonhento 
 

m animal peçonhento 
fez um ninho 

no meu peito. 
 
Nasceu de uma mulher 
e se alimenta 
dos farelos da minha esperança. 
 
O bicho mastiga minha alma 
e cada mordida é como se 
um punho se abrisse 
dentro da garganta, 
unhas compridas. 
 
O animal inquilino 
está dormindo agora. 
De barriga cheia 
ele me deixa escrever. 
 
 
sou crente 
 

reio na incompletude, 
no vão entre as verdades, 

na fragilidade dos juramentos. 
 
Creio que 
lembrança e imaginação 
trocam fluídos corporais. 

U 

C 
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Creio no sistema 
solar que existe em cada abraço. 
Em corpos nus 
suados 
em transfusão de potências. 
 
Creio que os milagres 
moram 
na umidade 
das virilhas. 
 
Creio na lágrima do mendigo 
e no sonho erótico da freira. 
Na santidade da puta 
e nas memórias de Brás Cubas. 
 
Creio em deus como creio 
no curupira que nasce 
na boca de uma velha bordadeira. 
 
Creio nas palavras sujas 
como alvejantes do mundo. 
 
| poemas do livro Um clitóris encostado na eternidade (no prelo). | 
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gueto entrevista 
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Ronaldo Cagiano | Mineiro de Cataguases, viveu em 
Brasília e São Paulo e reside atualmente em Lisboa. É 
autor, dentre outros, de Dezembro indigesto (Contos 
— Prêmio Brasília de Produção Literária 2001), O sol 
nas feridas (Poesia, Ed. Dobra, Finalista do Prêmio 
Portugal Telecom 2012), Observatório do caos 
(Poesia, Ed. Patuá, 2016) e Eles não moram mais aqui 
(Contos, Ed. Patuá, Prêmio Jabuti 2016). 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Eles não moram mais 
aqui, vencedor do Prêmio Jabuti em 2016, e que saiu recentemente 
em Portugal. 
 
O livro havia sido oferecido a várias grandes editoras, entre 2012 e 
2014. Se por um lado recebia de algumas editoras um NÃO por meio 
de respostas burocráticas e automáticas, havia também o silêncio ou 
a solene indiferença de outras. Ou ainda o pretexto de que conto não 
vende para descartar qualquer análise. Então, ofereci ao Eduardo 
Lacerda, da Ed. Patuá, que aceitou abraçar o projeto e publicou o 
livro que, para grande alegria, obteve o 3º lugar no Jabuti em 2016. 
 
Nesse livro, reúno 16 contos escritos em diversas épocas, então, você 
vai encontrar contos muito recentes e outros com mais de 10 ou 15 
anos, textos que saíram em blogs, revistas eletrônicas ou impressas, 
um ou outro em antologia, alguns premiados em concursos avulsos. 
 
São histórias que guardam um liame entre si, porque mapeiam temas 
que me são caros e recorrentes, como a passagem do tempo, a 
morte, a insularidade do homem contemporâneo nesse mundo 
regido pela virtualidade, velocidade e fugacidade das relações, as 
crises domésticas e existenciais, enfim, situações e ocorrências que 
povoam o nosso inconsciente individual e coletivo. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
Meu processo de criação não segue um modelo ou padrão específico, 
posso até dizer que não há uma disciplina ou esquema rígido, seja 
formal, conceitual ou temático, no entanto, é em meio ao caos e à 
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fragilidade da vida diária que as histórias vão surgindo. Tudo pode ser 
motivo para entrar num conto ou numa poesia, desde a banalidade 
de um acontecimento corriqueiro até a imagem ou memória de algo 
ancestral, que hiberna lá no passado de minhas lembranças ou 
experiências pessoais ou íntimas. Uma conversa de rua, por exemplo, 
uma imagem, um flagrante podem surgir como insight para a 
construção literária. E até mesmo uma leitura de algum autor, de um 
texto, de uma leitura de jornal. Ao escrever, posso iniciar 
diretamente no computador ou esboçar anotações nalgum bloco, 
caderno, folha solta, caso esteja na rua e a ideia me ocorra. Não há 
nem roteiro nem rotina pré-estabelecidos para a minha escritura. Já 
ocorreu de eu levantar no meio da noite, interrompendo o sono, por 
uma ideia e anotar para depois retomá-la. Ou andando pela rua, 
viajando de ônibus, metrô, trem ou avião e, igualmente, o fato ou a 
ideia saltarem à minha frente. E aí, de alguma forma, registro esse 
sentimento para depois trabalhá-lo com mais rigor e vigor. 
 
3. E como foi o processo de criação com Eles não moram mais aqui? 
 
Retomando o afirmado anteriormente, esse livro é um conjunto de 
narrativas esparsas, escritas ao longo dos últimos anos, com textos 
mais antigos e outros nem tanto, que em algum momento foram 
publicados em veículos impressos ou eletrônicos e alguns contos 
premiados em concursos. De um modo geral, a temática que os 
percorre é análoga, tendo sempre como foco o ser e sua inesgotável 
usina de desencantos e desconfortos. 
 
4. Você escreve prosa e poesia, já tem um novo projeto em mente? 
Pode nos contar? Costuma dar um intervalo na escrita entre um 
livro e outro? 
 
Sim, embora me considere essencialmente poeta, pois iniciei, ainda 
na adolescência, escrevendo poesia e publicando em jornais colegiais 
em Cataguases, depois uma coluna de crônicas num hebdomadário 
local, o ingresso na ficção se deu naturalmente, na sequência de 
alguns livros de poesia. Foi quando já havia publicado meu quarto 
livro de poesia que resolvi juntar uns contos que havia escrito e 
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nunca publicado e o inscrevi num concurso que havia anualmente 
promovido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal e o livro 
ganhou o 1º lugar no Prêmio Brasília de Produção Literária de 2001, 
num certame em que havia cerca de 60 livros concorrendo. Foi minha 
primeira e estimulante experiência com a prosa, daí em diante dei 
continuidade ao trajeto literário dedicando-me aos dois gêneros, 
porém não há uma hierarquização no que diz respeito aos projetos, 
pois posso escrever uma sequência de livros de poesia ou de contos, 
ou intercalar um gênero entre outro, isso vai surgindo na medida em 
que há uma demanda pessoal em progresso. Por exemplo, já escrevi 
ao mesmo tempo, entre um gênero e outro, uma novela juvenil em 
parceria (Espelho, espelho meu, com Joilson Portocalvo, em 2001); 
uma novela sobre experiências e desafios de dois jovens na cidade 
grande (Moenda de silêncios, com Whisner Fraga, 2014) e um 
romance (Diolindas, com minha esposa Eltânia André, 2017). Ao 
mesmo tempo, são obras que dialogam ou flertam entre si, pois, ao 
fim e ao cabo, há assuntos que se comunicam. 
 
Atualmente, estou trabalhando na revisão de um novo livro de 
contos e concluí outro de poesia. Sairá também pela Editora Urutau, 
em breve, um livro de poemas intitulado Os rios de mim; esta edição 
é fruto de uma chamada para análise de originais que a editora 
paulista anunciou publicamente para receber trabalhos de autores 
residentes em Portugal, sejam nativos ou brasileiros aqui radicados, e 
entre dezenas de inscritos foram escolhidas sete obras. 
 
5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
O leitor precede ao escritor. Não concebo um autor que não seja 
potencialmente um leitor. Pode haver o talento, a facilidade ou 
predisposição criativa, mas só se apura no ofício ou no estilo lendo 
sempre. A melhor escola ou oficina literária é, a meu ver, a leitura, o 
contato com outras obras e autores, e não falo apenas na leitura 
literária, mas a leitura do mundo e da realidade que a ficção e a 
poesia nos permitem. O candidato a escritor não pode ter o 
açodamento, a ambição, a ansiedade e a urgência de publicar-se. 
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Muitas vezes um bom escritor em gestação terá sua carreira 
abortada ou será estigmatizado por ter publicado um livro sem 
qualidade. É necessário maturar, conviver com seu trabalho, com 
seus temas, com suas experiências de vida principalmente, porque 
tudo isso será canalizado para o processo criativo em condições de 
maturidade e relevância. Ler, reler, tresler, não ter a angústia ou 
viver sob a pressão por uma estreia, pela visibilidade ou conquista de 
espaços. Tenho notado em muitos escritores, sejam estreantes ou 
colegas com um percurso já longo, a ausência do leitor. E muitos não 
se acanham em evidenciar essa lacuna, não percebo em muitos um 
histórico de leituras e, quando muito, conhecem alguma coisa do lixo 
literário do estrangeiro, que nos chega, imposto goela abaixo pelo 
sistema editorial hegemônico e mercenário, e desconhecem 
solenemente o que de bom se produz aqui. Lembro-me de ter lido há 
alguns anos uma entrevista concedida pelo escritor mineiro Roberto 
Drummond, na qual ele sentenciava que “Poeta ruim já nasce feito. O 
poeta bom se faz, trabalhando dia a dia como um operário, a 
disciplina de um campeão de natação e a fé de um monge.” 
 
Na mesma direção, Graciliano Ramos, numa entrevista concedida em 
1948, falando sobre o trabalho do escritor, foi taxativo: “Deve-se 
escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem 
seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa 
suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem 
uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora 
jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, 
e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano 
uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas 
dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois 
quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não 
foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para 
dizer.” Essas são duas liç es que entendo salutares e imprescindíveis, 
que valem para qualquer escritor que queira ter responsabilidade 
estética como condição norteadora de sua obra. Não há milagres 
nem caridade que substituem esse esforço. 
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Complementando a resposta à sua pergunta, em adendo a um lugar-
comum de que escrevo para me comunicar, para despistar a morte e 
tentar compreender o que me cerca e também porque nunca gostei 
de futebol e as únicas quatro linhas que me interessam são as da 
página de um livro, o verdadeiro campo de minhas disputas e 
combates, eu também assinalaria com o que disse Clarice Lispector e 
que, de certo modo, me alcança: “Sei lá por que escrevo  Que 
fatalidade é esta? Enquanto eu tiver perguntas, e não houver 
respostas, continuarei a escrever”. 
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Antônio LaCarne | Cearense, autor de Exercícios de 
fixação (AR Publisher, 2018), Todos os poemas são 
loucos (Gueto Editorial, 2017), Salão Chinês (Ed. 
Patuá, 2014) e Elefante-Rei: Poemas B. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Exercícios de fixação. 
 
É um livro de contos. São dezessete narrativas sobre personagens 
que, de alguma forma, se entrelaçam, de forma bastante sutil. O livro 
foi escrito sem nenhuma pretensão. Basicamente, um exercício de 
escrita que, num determinado ponto, cheguei a conclusão de que 
poderia integrar uma coleção de histórias. São contos que abordam 
temas do meu interesse: solidão, inadaptação, desejo reprimido, 
preconceito, segregação. Pela primeira vez, pude até flertar com o 
mundo do fantástico, inspirado em autores como Murilo Rubião e 
José J. Veiga. Depois do livro pronto, me surpreendi por perceber que 
os personagens são outsiders de suas próprias realidades. Todos 
buscam uma espécie de salvação, ou entender “os porquês”. O título 
do livro é o resultado disso: eu como autor, exercitando o olhar sobre 
a criação de uma narrativa; e os próprios personagens, que exercitam 
a busca da própria “salvação”. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
Mesmo com a ideia de um conto em mente, o início é sempre às 
cegas. Escrevo e a ordem dos fatos vai se ajustando. Através do que 
chamam de “escrita automática”, sigo instintivamente criando 
situações, depois modifico, e o desenrolar da história vai se 
desenvolvendo durante todo o processo. Costumo escrever à noite, e 
revisar e reescrever durante o dia. No ato da escrita, nunca planejo 
com antecedência o início, meio e fim. Encaro a criação, tanto do 
conto e do poema, como uma colcha de retalhos. Aconteceu o 
mesmo com o meu livro “Salão Chinês”. Nessa colcha, insiro temas 
dos quais acho importantes, misturados com crises existenciais, 
descrições da banalidade dos dias, aforismos poéticos, e revolta 
contra determinadas imposições da sociedade. 
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3. E como foi o processo de criação com Exercícios de fixação? É 
muito diferente do processo com a poesia? 
 
Foi diferente porque ao escrever poemas eu me sinto mais livre. Essa 
liberdade, muitas vezes, me permite uma abertura de determinadas 
“inconsistências” que contribuem para a totalidade do poema. Na 
poesia, eu exercito as minhas subjetividades, e essas subjetividades 
atingem o leitor, que toma para si suas próprias impressões. É como 
se, nem sempre, o poema precisasse soar certeiro. Uma vez escrevi 
um poema para um projeto do poeta Manoel Ricardo de Lima, e ele 
disse que havia gostado do poema, mas que não sabia como inseri-lo 
no projeto. Segundo ele, o poema “dizia, sem dizer tanto, ou nada”. 
Já com os contos eu preciso de um controle maior, controle esse que 
não me permite falar por falar. Na prosa, também exercito a minha 
subjetividade, mas que precisa ser controlada. Devo ter consciência 
do contorno aos fatos, da construção dos cenários, do tempo, dos 
personagens, e os porquês de suas questões. 
 
4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Depois do livro lançado, costumo dar um tempo, pois o processo de 
escrita, publicação e divulgação do livro é bastante exaustivo. No 
momento, continuo escrevendo contos, que porventura podem fazer 
parte de um novo livro. Mas é tudo incerto, afinal a realidade da vida 
exige muito tempo e estômago. Por outro lado, escrever é o melhor 
terapeuta. 
 
5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
O meu maior conselho é que as aspirações de qualquer pessoa sejam 
genuínas. Não adianta seguir modinha ou buscar qualquer tipo de 
popularidade através da escrita. Fico muito entristecido quando vejo 
pessoas que sobrepõem o self-marketing diante da vontade de 
escrever. A gente tem que pensar numa coisa chamada legado. Só a 
arte salva, mas para isso é necessário muito trabalho e leitura. 
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Aconselho também lutar contra a mediocridade, pois nem tudo que 
achamos importante é realmente importante. Comecei a escrever na 
adolescência, como válvula de escape. Alguns amigos próximos leram 
os meus textos e me incentivaram a tentar uma publicação. Desde 
então me dediquei a este ofício, e agradeço aos que me apoiam. 
Outra maravilha de escrever é o contato que mantenho com vários 
escritores, e os conselhos que recebo de bom grado, pois 
compreensão e ajuda mútua são grandes motivações, além do 
feedback dos leitores. 
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