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Atiq Rahimi (1962, Cabul, Afeganistão) | Iniciou sua
carreira na França, após fugir de seu país durante a
guerra civil na década de 1980. Formado em letras e
cinema, participou da FLIP — Festa Literária
Internacional de Paraty em 2009. É autor de Syngué
Sabour, Maldito seja Dostoiévski, Terra e cinzas, As
mil casas do sonho e do terror, entre outros.

tânatos
Capítulo do livro A Balada do Cálamo (Ed. Estação Liberdade, 2018).
Tradução e notas de Leila de Aguiar Costa. Saiba mais em: [link]

I

maginem, em seguida, o mesmo jovem diante da grandeza do
mausoléu do Taj Mahal, um monumento como prova de amor que o
imperador mongol Shah Jahan fez construir em memória de sua
esposa Arjumand Banou Begum, falecida em 1631. Ela repousa aqui,
no coração desta obra-prima arquitetônica que combina as artes
islâmica, persa, otomana, indiana e italiana. De uma brancura etérea,
este mausoléu é decorado com vinte e duas passagens do Alcorão
em árabe, caligrafadas com pedras negras, magistralmente
incrustadas no mármore. Nenhuma imagem de ser humano,
nenhuma escultura está presente. Abstração absoluta, exceto os
motivos florais. Aqui, a divindade é sem rosto, sem corpo, sem sexo,
sem desejo... A única mimese que pode ser encontrada neste edifício
é o reflexo do jardim celeste, como ele é descrito pelo grande místico
árabe Ibn Arabi, em seu livro As iluminações da Meca, e sugerido por
aquele verseto do Alcorão que embeleza o pórtico da entrada do
mausoléu como que para acolher devotamente os visitantes:
Ó alma apaziguada! Volta para teu
Senhor satisfeito e agregado! Entra para
meus servidores! Entra em meu paraíso!
Que desafio para construir sobre terra a obra celeste de Deus,
um paraíso para os mortos!
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Entre essas duas maravilhas do mundo, o jovem afegão vê
diante de si abrirem-se duas vias distintas:
Uma convida a conhecer a divindade através da vida; a outra,
através da morte.
Uma torna visível a Verdade; a outra a deixa invisível.
É então que ele compreende o sentido daquelas duas anedotas
frequentemente ouvidas em seu país e na Índia:
Uma noite, todas as borboletas do mundo reuniram-se ao
redor de uma vela para explicar umas às outras o segredo de sua
atração pela chama da Verdade. Uma se levantou, voou, deu a volta
em torno da vela e voltou para exclamar:
— Porque é luz!
Uma segunda fez o mesmo caminho e falou:
— Porque é quente!
Uma terceira:
— Porque dança, como nós!
Uma quarta:
— Porque é efêmero, como nós!
Uma quinta,
Uma sexta...
Enfim, cada uma teve sua própria interpretação. Com exceção
da última, que se jogou na chama e morreu. Todas as outras então se
disseram:
— Aí está a única que compreendeu por que, mas ela levou o
segredo consigo.
Em seguida, esta outra, uma velha lenda indiana:
Houve um tempo em que todos os seres humanos eram
deuses, todos seguravam a Verdade divina na mão. E dela abusavam.
Brahma, o mestre dos deuses, não apreciou nem um pouco a
arrogância deles. Decidiu então retirar-lhes a Verdade e escondê-la
em um lugar que lhes seria inacessível. Mas onde?, interrogou Ele os
deuses menores.
Um propôs:
| página 7 |
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— Enterremo-la!
Brahma refletiu, em seguida disse:
— Eles cavarão a terra e a encontrarão.
— Escondemo-la no fundo do oceano!
— Eles explorarão um dia as profundezas dos mares e
acabarão por encontrá-la.
Desesperados, os deuses menores concluíram que não haveria
parte alguma nesta terra para escondê-la. Brahma então disse:
— É preciso escondê-la o mais profundamente neles próprios,
pois é o único lugar onde os homens nunca pensarão em procurá-la!
Meu jovem afegão preferiu buscar a Verdade no fundo de si
mesmo e em sua vida terrestre, mais do que conhecê-la nos céus,
após sua morte — uma busca incerta, quase inútil!
Entretanto, há algo de sublime que o fascina neste templo de
Tânatos. Alguma coisa que nada tem a ver com a carga teológica do
lugar. Ela forçosamente reside na coerência estética entre sua
concepção, sua arquitetura, seu meio, sua história, sua matéria, suas
cores, suas caligrafias... E tudo isso graças a uma perfeita simbiose de
diferentes artes, oriundas de diferentes civilizações.
Do mesmo modo que os jogos e as jogadas geopolíticos as
separam, a arte as reúne.
Ele deixa, pois, o mausoléu prometendo-se não mais pertencer
a política alguma, a religião alguma. Ele gostaria de gritar aqueles
versos que seu pai atribuía a Rumi:
Setenta e duas nações ouvirão de
nós seu segredo
Nós tocamos a ária de duzentas religiões
em uma única nota de nay
Foi essa a minha promessa de juventude. Mesmo assim, isso
não me impediu de conhecer as religiões. Pelo contrário, ela abriume outra via para melhor apreendê-las. Com distância. E sem dogma.
Não buscava mais ali uma verdade, mas um segredo, aquele
que engendrou toda divindade, toda crença, e que reside, desde a
noite dos tempos, em nosso âmago.
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Ele está aí,
no coração de nossos temores,
no limiar de nossas dúvidas,
no abismo de nossas falhas...
Ele aí está para me fazer dizer:
Sou budista, porque creio em minha fraqueza.
Sou cristão, porque confesso minha fraqueza.
Sou judeu, porque rio de minha fraqueza.
Sou muçulmano, porque combato minha fraqueza.
E sou ateu, se Deus é todo-poderoso.

| página 9 |
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Pedro Menezes | Está envolvido com criação desde
1992, quando se formou pela ECA-USP. Pai do João, é
artista plástico, ilustrador e designer gráfico. Adora
Matisse e desenhar ouvindo Miles Davis. É autor do
livro Caderno de Observação de um Filho, publicado
pela Pólen Livros, que hoje continua no blog
homônimo [link]. Com seu parceiro Lúcio Goldfarb,
publicou três livros infantis também pela Pólen:
Joãozinho Quero-quero, Cadu e o mundo que não era
e Urso Alfredo e o mistério na neve.

entre livros

F

ica em uma rua secundária, meio escondida. Livros antigos, raros,
gravuras, obras de arte, antiguidades. Loja e um mezanino,
atulhados: uma mistura de sebo com antiquário.
Na vitrine, igualmente lotada, além de livros, objetos, entre
eles um belíssimo abajur antigo, dividem espaço com uma cesta de
vime. Dentro, uma gata. Vira-lata. Mas com uma coleira de pingente.
Ela é grande, meio gorda, toda manchada, tons alaranjados, bonita,
imponente.
A verdadeira dona e senhora do local. 24 horas por dia entre
histórias, objetos, lembranças, personagens, passados.
Durante os dias, finge dormir na cesta, mas de verdade, está
atenta a todo e qualquer cliente que entre pelas portas de vidro.
Colombina é a guardiã de tudo e de todos. Não é qualquer um
que vai levar a segunda edição de Dom Quixote. Muito menos folhear
aquelas edições italianas do século XIX.
Turistas ela não gosta. Sabe que só estão entrando pelo
pitoresco do local, não pelos seus tesouros. E ai daquele que tentar
afagá-la. Solta um rosnado agudo que intimida quem chega perto
demais de sua cesta.
Mas sabe reconhecer os que gostam de livros. Estudantes,
escritores, bibliófilos. Esses tem um ritmo e um brilho diferente no
olhar quando entram na loja. Uma reverência que ela percebe de
cara.
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Silenciosos, ficam horas percorrendo as diferentes estantes,
conferindo as lombadas, examinando frontispícios, folheando
cuidadosamente as páginas delicadas, às vezes cheirando os livros.
A primeira vez que pus os pés lá, não dei pela gata. Estava
atrás de um livro raro, essencial para um ensaio que não conseguia
terminar. Não encontrei o que queria, mas saí de lá com uma sacola
cheia. Só na porta eu percebi a cesta de vime na vitrine. Mas
prometia chover e fui embora correndo.
Voltei outras vezes. A cada nova visita, percebia mais os olhos
dela me espreitando. Foi só na quarta ou quinta vez que parei na sua
frente. O dono já havia me alertado para tomar cuidado com suas
garras, mas teimoso encarei a bicha. Ela parecia estar me avaliando
pela pilha de livros que eu tinha escolhido. Não me arrisquei a passar
a mão nela. Ela também não me unhou nem rosnou para mim.
Meses depois entrei na livraria novamente. O dono não estava,
apenas a moça da faxina, que fazia as vezes de balconista. Fui direto
para estante dos italianos. Estava tão entretido com algumas futuras
aquisições que mal percebi um roçar nas minhas canelas.
Hoje, sou eu quem está atrás do balcão. Comprei a livraria com
todos os livros e objetos. Só impus uma condição ao antigo
proprietário: Colombina ficou.
| crônica do livro O menino passarinho (no prelo). |
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Chico Viana | Doutor em Letras pela UFRJ , jornalista,
professor de língua portuguesa e redação.

a peteca

E

u fazia o segundo ano ginasial. Meu colégio não era nenhum
modelo de prática pedagógica, mas gozava de prestígio na cidade.
Estava longe de ser, como se costuma dizer de certas escolas,
pagou, passou. Também não impunha aos alunos grandes desafios;
estudando razoavelmente, a gente conseguia passar de ano até
chegar ao temido vestibular. Isso permitia que eu tivesse um razoável
sucesso, pois as peladas e os jogos de botão não me impediam de
fazer os deveres e me preparar para as provas.
A turma deixava a desejar quanto à disciplina. Falava-se muito,
gritava-se vez por outra. Havia dias em que os professores não
conseguiam controlar a classe e tinham que chamar o diretor. Ele
vinha, dava uma lição de moral, prometia suspender ou mesmo
expulsar os rebeldes. Isso nos acalmava um pouco, mas não era
suficiente para nos manter concentrados. Bastava um espirro, uma
tosse estridente (proposital!) para que começassem os risos, que não
raro evoluíam para a algazarra.
Quem nunca tinha esse tipo de comportamento era Jurandir.
Sua mãe enviuvara e vivia de faxinas. Como a família não tinha
condições de pagar a escola, ele recebera uma bolsa e procurava
corresponder com um comportamento exemplar. Evitava todo tipo
de indisciplina e era muito esforçado. Sabia que o bom
comportamento e a aplicação eram essenciais para que continuasse
como aluno. Evitava, assim, deixar-se levar pelas más disposições de
espírito dos colegas, cujos pais podiam pagar não apenas a escola
como também o curso de língua estrangeira (além de outros
pequenos luxos da classe média).
Entre nossos professores, havia um que era mais duro.
Chamava-se Godofredo (quando ele disse o nome, olhamo-nos com
um ar de riso). Godofredo dava aula sentado, com a cabeça baixa.
Mandava-nos ler um trecho de Camões, ou de Machado de Assis, e
pedia que interpretássemos. Como quase ninguém dizia nada, ele
não tinha papas na língua para enfatizar a nossa estupidez. Éramos
estúpidos porque não tínhamos interesse em ler, conhecer a nossa
| página 13 |
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literatura, dominar os recursos semânticos e sintáticos para escrever
bem...
Hoje entendo melhor Godofredo. Ele tinha um amor
verdadeiro pela língua e queria nos transmitir um pouco disso.
Queria que crescêssemos. O que lhe faltava era a habilidade para nos
sensibilizar. Preferia o confronto direto, a ilustração de nossas
fragilidades. Não suportava indisciplina, e quando a turma se
mostrava rebelde ele ameaçava chamar os pais para uma “conversa
séria”.
O que houve numa de suas aulas me marcou para sempre. Foi
numa dessas ocasiões em que estava difícil controlar a turma, que na
aula anterior praticamente expulsara a professora Gisleide, de
História (uma candura de pessoa, mas sem força para impor
disciplina). Godofredo entrou na sala sério, sentou-se como fazia
habitualmente e abriu a gramática. Nesse momento a peteca
irrompeu não sei de onde e passou rente ao seu rosto. O giz não o
atingiu diretamente, mas bateu no quadro e foi parar em cima do
birô. Ele pegou o pequeno petardo, examinou-o, e em seguida olhou
para a turma com ar colérico, como se fosse revidar.
— Quem foi?
Silêncio. Godofredo ficou nos encarando por cerca de meio
minuto. Repetiu a pergunta:
— Quem foi?! Quero saber agora!
Como ninguém falasse, ele aliviou o semblante e esboçou um
sorriso:
— Perguntei por perguntar, pois sei quem jogou a peteca. Eu
queria ver se o autor tinha a decência de se revelar.
Depois de dizer isso, apontou para um de nós e falou num tom
que não admitia réplica:
— Seu Jurandir, saia da classe e vá até a diretoria. O senhor
está suspenso.
Jurandir ficou branco e começou a tremer. Com voz sumida,
tentou negar:
— N...não f...fui eu.
Sabíamos que não tinha sido ele, mas Godofredo insistia.
Repetiu alto, como se falasse para toda a turma:
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— Foi, sim! Eu vi. Tenha a dignidade de reconhecer e vá à
diretoria.
Jurandir levantou-se, encurvado, com lágrimas nos olhos.
Olhamo-nos sem saber o que dizer. Como suportar aquela enorme
injustiça? Godofredo parecia convencido e não estava disposto a
voltar atrás. Se ao menos tivesse apontado outra pessoa...
Mas antes de o acusado transpor o umbral da porta, um dos
alunos se levantou e disse de um jato:
— Não foi ele, professor. Fui eu.
Respiramos aliviados. Não nos surpreendia que tivesse sido
Claudionor. Ele era pouco estudioso e costumava fazer baderna.
Talvez até gostasse de passar um tempo em casa, vendo televisão e
lendo gibis.
Godofredo dirigiu-se então a Jurandir, que havia parado
quando ouvira o colega assumir a culpa:
— Volte, seu Jurandir. Sente-se no seu lugar.
Depois olhou para o responsável pela brincadeira, que
continuava em pé enquanto era alvo do olhar da turma:
— E você, seu Claudionor, vá para a diretoria.
Voltou ao birô e pediu que abríssemos o livro de textos.
Tentávamos voltar ao normal. Notei que ao longo da aula Jurandir
permaneceu intranquilo. Parecia desconcentrado e tinha no rosto um
resto de palidez. O que se passava pela sua cabeça? Pensava, talvez,
que teria sido vítima de uma injustiça caso o colega não assumisse a
culpa. Quanto a mim, jamais tive dúvida; Godofredo sabia muito bem
que não tinha sido ele quem jogara a peteca.

| página 15 |
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Gael Rodrigues | Nasceu bode na Paraíba, e hoje
metamorfoseado em homem vive em São Paulo. Seu
livro Terra Laranja venceu os Prêmios Literários 2017
da Fundação Cultural do Pará como melhor romance.
O infantojuvenil A menina que engoliu o céu estrelado
foi finalista dos prêmios CEPE 2017 e Barco a Vapor
2018.

a mulher que escorreu pelo ralo

A

conteceu na primeira semana de junho. José José chegou em casa
no início da noite e cansado jogou-se no sofá. Chamou pela
mulher, sua mulher, Valquíria. Não veio. Chamou e chamou e ela
não apareceu, muito menos respondeu. Uma dos pequenos passou
pela sala e alertou ao pai que a mãe devia estar no banho, era
só reparar no barulho do chuveiro.
Isso não é hora de banho, é hora de me receber
e,
maldição, essa mulher está cada vez mais estranha e cheia de
quereres.
Quando ele foi à cozinha notou que não havia nada no fogão,
sequer na mesa, e deveria haver jantar pronto porque ele chegava
sempre nessa mesma hora cansado e com fome. A calma que era
quase nenhuma se esvaiu e ele foi ao banheiro. Bateu na porta.
Cadê o jantar,
perguntou enquanto batia, bateu mais e, como ela continuava
sem responder, abriu a porta e perguntou pela última vez, e
essa mulher deve estar surda.
Ele afastou a cortina que cobria o box. Descobriu o chuveiro a
molhar coisa alguma, apenas o chão do minúsculo banheiro.
Onde está sua mãe,
exclamou e o pequeno ao lado da pequena apenas mexeu a
cabeça, ambos assustados, em frente a porta onde o pai se exaltava.
E realmente não sabiam, a mãe estava com eles o dia todo e arrumou
toda a casa, brincou um pouco depois que voltaram da escola, foram
dizendo sem fôlego ao pai, então
ela entrou no banho e
— Estou aqui.
| página 17 |
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Eles se voltaram para dentro do banheiro. Ninguém estava lá.
A mulher não estava lá. Fora também não estava. O homem, antes
nervoso, ficou nervoso e assustado, pensando ouvir espírito mas não,
os filhos também buscavam com os olhos a mãe e
— Estou aqui embaixo.
Foram em direção ao box do banho. Ele entendeu o que tinha
acontecido: Valquíria havia escorrido pelo ralo.
Sai já daí. Vem fazer o jantar.
— Não vou, não.
E não foi. Não saiu mesmo de dentro daquele ralo. Um
insuspeitável ralo de inox como cúmplice. Vez ou outra ele voltava lá
e a chamava, mandava que saísse, que
tem seus afazeres, seus deveres,
seus filhos estão à míngua,
eu estou à míngua.
Ela respondia que
— Não vou voltar,
— Estou feliz aqui,
— Feliz como nunca fui.
Depois de um tempo parou de responder, mas ele sabia que
continuava lá: podia ver a fumaça que saía do ralo. Continuava a
fumar, e ele odiava que ela fumasse.
Vocês estão dando cigarro para ela?
Os pequenos mexeram a cabeça em negativa. Mexiam-se por
medo de falar, e o medo que tinham do pai só aumentava e nem era
pouco antes que a mãe escorresse ralo abaixo. Aproveitaram um dia
em que ele estava no trabalho, juntaram as coisas, poucas coisas
afinal eram crianças, não podiam esquecer os brinquedos e o cigarro
que mãe pediu. Entraram no banheiro, giraram o registo, o chuveiro
encharcou os dois de mãos dadas e desceram pelo ralo.
Quando o pai chegou em casa, e mais uma vez havia chegado
cansado, gritou pelos filhos, exclamando
onde está o jantar,
eram eles agora os responsáveis pela casa, e ao não receber
nenhuma resposta, além de cansado ficou irritado. Ao ouvir o
chuveiro ligado, novamente sabia o que aconteceu.

| página 18 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

A mãe pediu que eles ficassem quietos, enquanto o pai gritava
por eles, mas o pequeno não se aguentou e riu, riu-se deveras, e a
mãe e a pequena também riram porque rir é um processo osmótico.
O pai xingou todos eles, os maldisse e mandou que eles
saiam daí agora,
agorinha mesmo.
Não saíram.
O tempo passou e José José encolheu-se um pouco, penou um
pouco, estar só não era uma coisa que estava acostumado ou
preparado ou tivesse aprendido então, resolveu que era hora de
conseguir outra mulher para botar em casa.
Botou.
Na primeira semana mal lembrava do nome dela, mas na
segunda já sabia que era Lourdes, Lourdes moça nova que morava só
com a mãe e não tinha muita opção, então casar com José José era
bom sim, muito bom,
a mãe falou querendo que a filha saísse de casa. Era calada,
dessas que falavam pouco por ter conhecido poucas pessoas na vida,
a língua pouco usada e treinada. Respondia,
sim,
sim,
e
não
e com pouco tempo na casa passou a responder apenas
sim.
Até que numa madrugada, notando o lado da cama vazia, ele
se levantou e ouviu a voz dela. Eram tantas palavras que era como
ouvi-la pela primeira vez. Falava, ria, contava confidências, segredos
de uma vida sem segredos, e calou-se assim que ele a surpreendeu
falando sozinha no banheiro.
Com quem você está falando,
bradou e ela fingiu-se de sonâmbula, falando como louca,
olhando para o nada e gesticulando com os braços. Voltou para a
cama e José José demorou a acreditar, mas acreditou, afinal aquela
mulher, que ele havia esquecido o nome mas era Lourdes, não tinha
cérebro o suficiente para fingir-se de louca. Devia ser sonâmbula
mesmo, e sonâmbula falante.
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Não era.
No outro dia, assim que ele voltou para casa, cansado e dessa
vez irritado de véspera, notando a casa vazia e silenciosa, ouviu o
chuveiro e nem chamou. Já sabia. Derrubou a porta xingando e
esbravejando em direção ao ralo simples de inox e de lá pôde ouvir a
risadaria e felicidade que os quatro, sem ele, compartilhavam. Não
era possível. Não era possível que aqueles quatro estivessem fazendo
isso com ele. Sem ele. Era hora de ele descer naquele ralo e trazê-los
de volta.
Tirou as roupas, sem certeza das regras que deveria seguir para
escorrer, girou o registro, o chuveiro o encharcou e num instante
estava ele, conseguira sim, embaixo do ralo.Olhou para os lados e a
escuridão o circundava. Podia ouvir o barulho do chuveiro que lá em
cima ainda chuviscava.
Gritou pela primeira mulher. Nada. Depois pelos dois
pequenos. Depois pela segunda mulher que ele não lembrava o
nome mas era Lourdes. Nada. Não havia ninguém embaixo do ralo. A
água que caía de cima parou de cair. Alguém havia desligado o
chuveiro.
Ei,
ele gritou fraco quase deixando de ser grito,
quem está aí.
Ninguém respondeu, mas ele conseguia ouvir um riso, riso que
de início tentou se conter, do pequeno, o pequeno que não precisava
mais se conter. Logo depois os quatro riam, em cima, longe dele.
Continuou gritando, e gritando, grito transmutado em pedido
chamando eles. Antes que ficasse rouco, os risos pararam. Viu os
últimos segundos de luminosidade quando taparam o ralo.
Ninguém mais escorreu.
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shirley e as batatas

A

batata estava assando. Com o olho esquerdo inchado e roxo,
Shirley colocou uma batata, daquelas bem grandes, tipo as de
loja de shopping, no forno. Era para o pai. Cozinhou em água e
sal, tirou um tampo com a faca, acrescentou azeite, alecrim e outro
temperinho especial seu que guardara, e botou para assar em um
pirex baratinho de vidro fumê. O pai mandou. O pai estava com
fome. O pai havia lhe dado o soco no olho. Shirley obedeceu. Shirley
sempre obedecia. Shirley tinha medo.
Shirley levou o soco porque foi votar de vermelho, era dia de
eleição para presidente. O pai era verde e amarelo. “Viado
vagabundo! Tem que levar porrada, tem que morrer, seu filho de
puta!”, gritou o pai assim que Shirley chegou. Shirley na carteira
ainda era Adolfo, mas operou escondida aos 21 anos pelo SUS, com a
ajuda de uma amiga médica. Depois disso, não conseguiu mais
emprego e não queria se prostituir. Virou empregada semiescrava do
pai pedreiro morador de meia água com parede no emboço em São
Gonçalo e que nunca teve dinheiro para pagar uma diarista. Depois
do soco, o pai bêbado e furioso gritou “agora vai fazer o almoço,
caralho, estou com fome!”. Shirley obedeceu. Shirley sempre
obedecia. Shirley tinha medo.
Shirley perdeu a mãe quando nasceu, e o irmão mais velho foi
morar nos Estados Unidos há cinco anos e nunca mais deu notícia,
dizem que também virou pedreiro. Fazia bico de dia como faxineira
em casa de semi-madame em rua melhorzinha do seu bairro muito
pobre. À noite, cursava escondido Serviço Social na UERJ, viado não
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podia estudar segundo o pai, e queria se formar aos 26, ano que vem.
O pai não sabia o que era Serviço Social, não sabia nem que o viado
tinha terminado o Ensino Médio. O pai tinha certeza de que Shirley se
prostituía porque chegava tarde todo dia em casa. O pai comeu
Shirley à força por três vezes no último mês e pegou todo o dinheiro
da carteira dela na noite anterior à eleição. Shirley não reclamou.
Shirley sempre obedecia. Shirley tinha medo.
A batata estava assando. O pai se levantou da poltrona velha
de veludo vermelho carcomida pelo tempo e caminhou da sala até a
cozinha, uma grudada na outra, com o peito estufado e a empáfia de
quem se achava rei daquele monte de tijolos quase expostos e
daquele chão mal cimentado, abaixo do nível do riacho vala negra
que passava pelos fundos e que enchia a casa de esgoto de tempos
em tempos. Caminhou de camiseta branca que ressaltava sua barriga
feito bola de futebol só que um pouco maior, e mostrava os pelos do
peito meio pretos meio brancos, com gingado malandro e com
braços soltos, cabeça um tanto quanto caída de molecagem para a
direita, olhar de canalha daqueles olhos já enrugados mas que
insistiam em ser de garotão e sorriso de pecado genuíno, de pecado
digno do inferno. Caminhou indiferente à goteira insistente do teto
de laje infiltrada por causa da falta de telha, goteira entre a sala e a
cozinha que formava uma cortininha divisória entre os dois cômodos
sem divisão, sem fronteira. Shirley tremia por dentro de frente para a
pia, encostada pelo abdômen lavando copo de geleia com marca de
café e faca lambuzada de margarina, mas ela só fez o café e não
tomou, saiu cedo para votar e sem comer. Tremia discreta de costas
para a sala e de frente para a pia pequena e tosca, de mármore do
mais barato catado em demolição ali perto, com cano vagabundo de
PVC à mostra por baixo que ligava a tubulação ao riacho vala negra,
porque água até chegava de vez em quando, uma vez por semana
quando muito, mas esgoto não tinha. Olhar compenetrado na tarefa
de limpar a mancha de café do copo e de tirar a margarina da faca
com o dedo de detergente que ainda tinha na garrafa de plástico,
quando a mão direita e suja daquele homem sujo pegou em cheio a
sua bunda, apertou com vontade e mistura de raiva, desdém e tesão
aquelas carnes saturadas de injeção de silicone líquido, mais
perigoso, mais barato e mais fácil de aplicar. “Está pronta esta
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merda, viado comunista filho da puta?”, urrou o macho alfa cidadão
de bem, eleitor de candidato cristão e defensor da família. “Ainda
não, está quase”, respondeu Shirley, sem se virar, sem encarar,
trêmula e indefesa, com o olho esquerdo dolorido e lacrimejante, o
direito também, mesmo sem o soco. “Tira essa merda”, gritou o
hétero convicto e que foi dispensado do Exército por ser magro
demais quando tinha dezoito anos, mas que venerava o capitão
candidato, ao rasgar a blusa vermelha dela de alto a baixo, a começar
pela gola. Rasgo que pareceu arrancar o pescoço de tão violento,
blusa baratinha e de malha fina que comprou em uma loja de
departamentos de um shopping em Alcântara com o dinheiro da
faxina, rasgo que a deixou de costas morenas desnudas, com o sutiã
à mostra, também baratinho e já desbotado de tanto lavar com
sabão ruim, desbotado que não permitia ver a cor original, mas que
um dia também fora vermelho. Rasgou, deu as costas e voltou da
mesma forma em que foi, com o mesmo jeito patife, para a poltrona
carcomida, único móvel da sala além da estante de aglomerado com
três bibelôs cafonas e da TV de 29 polegadas com antena interna e
que só pegava as emissoras que defendiam com vigor o verde e
amarelo. Shirley chorou para dentro, mas continuou a fazer o que
estava fazendo e não reclamou. Shirley sempre obedecia. Shirley
tinha medo.
O pai não sabia, mas Shirley era mais verde e mais amarelo de
que ele, aquelas cores eram mais suas do que dele, mas ele não
deixava, as roubara dela, como roubava o dinheiro da carteira. O pai
fazia a vez de bom homem com o pastor nos cultos de sexta na
pentecostal da esquina de casa. Shirley não podia entrar na igreja,
mas ajudava, sem receber um tostão, crianças em um hospital de
câncer no Rio uma vez por semana, porque amava o que fazia e
porque precisava de horas complementares e de estágio para se
formar. O pai pagava prostitutas quando dava, com o dinheiro do
viado ou com o trocado dos bicos que fazia, mas Shirley ainda
sonhava em se casar e morar em Niterói, ter dois filhos e trabalhar na
profissão que escolheu. O pastor disse para o pai que vermelho era
coisa do diabo, de comunista, e que comunista e diabo eram a
mesma coisa, e que viado, comunista e diabo também eram a mesma
coisa. Disse ainda que o verde e o amarelo iriam acertar as coisas, dar
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um jeito naquilo tudo, resolver a situação, e que com a situação
resolvida, diabo preso no inferno, o dinheiro chegaria, o dinheiro só
não vinha porque o diabo não permitia. Quem era do vermelho,
insistia o pastor, tinha que aprender levando surra e cano de revolver
na goela. O pai gostava do que ouvia, mas como não tinha ainda
dinheiro para comprar o revólver com cano para enfiar na goela,
dava a surra e enfiava outro cano na goela de cima e na goela de
baixo dela, achava justo, tinha o devido respaldo, era coisa do pastor,
não do diabo, diabo era o viado. Shirley não sabia de quem tinha
mais medo, do pastor ou do pai. Do diabo tinha menos, esse nunca
incomodou. O pastor também a molestou meia dúzia de vezes em
sessões de exorcismo e descarrego, em que ficava amarrada e sem
roupa nos fundos da igreja. O pai sabia e aprovava, o pastor podia, a
porra do diabo é que não saía dela, então ele repetia, e ela aceitava,
nunca reclamou. Shirley sempre obedecia. Shirley tinha medo.
A batata estava assando. Shirley se curvou e quase dobrou com
o rasgo violento, deu para ver os contornos das vértebras que
sustentavam o corpo franzino, ossinhos frágeis forrados com peles
finas e carnes magras; com os braços fez um x instintivo sobre os
seios pequenos para protegê-los, braços ainda molhados, um pouco
engordurados e com cheiro de detergente. Caminhou cabisbaixa até
o minúsculo quartinho também grudado na sala, tudo era grudado
nela, onde tinha um armário de duas portas em que guardava sua
meia dúzia de mudas de roupa. Quartinho em que cabia o armário,
um colchonete forrado com lençol velho e ela. Caminhou ligeira e
curvada, submissa e leve nos passos para não chamar a atenção, para
não parecer ousadia ou descontentamento, para não exalar afronta.
Fechou delicadamente a porta que não fechava direito, empenada
porque o pai nada certo fazia, para escolher outra roupa. Olhou no
espelho da parede o estrago, que a blusinha vermelha só serviria
para pano de chão dali por diante, mas Shirley não reclamou. Shirley
sempre obedecia. Shirley tinha medo.
Shirley morria de medo também de andar por sua rua e pelo
bairro, a vizinhança toda era verde e amarela por causa do pastor, e o
vermelho do diabo reluzia nela mesmo vestida de branco. Foi muita
coragem e ousadia ter ido votar de vermelho e com adesivo,
certamente estava jurada de surra a pedido do pastor, com certeza o
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pai aprovaria a medida. O homem de Deus falava e todo mundo
obedecia. Parece que tinha um homem de Deus acima daquele, de
outra cidade, que falava para aquele do bairro obedecer, e outro
ainda acima, que tinha contato direto, não com Deus, mas com o
verde e amarelo. Ninguém ali entendia, mas Shirley era vermelho
porque sabia quem era e de onde vinha, ninguém ali nada sabia, nem
como gerenciar a própria vida, eram rebanho e apenas isso, uns mais,
outros menos desgarrados, dentro do limite elástico e
convenientemente estabelecido, mas todos rebanho.
A batata estava assando. “Essa porra de comida não está
pronta, caralho?” gritou o pai sentado na poltrona de veludo
vermelho carcomida, grito de autoridade e de imposição de urgência.
Shirley abriu delicadamente a porta do quartinho, mas dessa vez não
saiu curvada. De salto alto e rubro, vestido vermelho sangue bem
acetinado, o único que tinha e que comprou para um aniversário, e
um chapéu vermelho escuro bem antigo e empoeirado, que foi da
mãe que nunca conheceu, mas que guardou com zelo por anos;
caminhou com altivez, pela primeira vez com nariz em ângulo reto os
poucos metros até a cozinha quase cravada na sala, passos com
barulho de gente que àquela altura se achava gente. Com uma gaze
presa por esparadrapo no olho esquerdo, feito um tapa olho, chapéu
levemente caído para o mesmo lado para fazer sombra, desfilou, não
andou.
“Deve estar locou, esse filho da puta”, pensou o pai ao
acompanhar incrédulo a cena. Shirley se aproximou do forno, abriu e
viu que a batata ainda não estava completamente assada, mas a
retirou assim mesmo. Colocou-a com prazer e semblante de leveza
no prato branco do pai, como quem preparava a refeição de um filho
ou de um marido querido, com um prazer que poucas vezes tivera;
salpicou mais uma vez o temperinho especial que preparara,
complementou com três colheres de arroz do dia anterior que havia
deixado no fogão, domingo não tinha carne nem frango, e levou para
a sala. Entregou com sorriso escorpiano o almoço ao pai que,
esfomeado e sem nove horas, começou a devorá-lo feito um porco,
sem pensar, sem sentir. Pouco mais de um minuto depois daquela
cena grotesca, daquela alimentação animalesca, veio um engasgo
repentino seguido de violenta quentura no rosto e a pergunta:
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— O que você colocou nessa comida?
Shirley não reclamou da pergunta, Shirley sempre obedecia,
mas Shirley agora não tinha medo. O pai não sabia, mas Shirley
também gostava de idiomas, aprendera francês escondida e sozinha,
achava glamouroso. Só gente estúpida pensava que vermelho não
aprendia. Não era fluente ainda, mas conseguia se comunicar.
Resolveu, então, mostrar que sabia e responder no idioma que mais
gostava de falar, com o ar blasé, o rosto inclinado para o alto, o olhar
desviado daquele ser abjeto e a mão direita sem cheiro de
detergente, suavemente encostada no queixo:
— Venin!
O pai não entendeu, mas também não precisava. O prato caiu,
a vista escureceu, o coração parou de bater e ele não tinha mais nada
a compreender, nada que pudesse fazer. A batata assara finalmente.
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os gatos

B

urroughs escreveu sobre gatos. Bukowski escreveu sobre gatos. E
quem sou eu para escrever sobre gatos? Borges disse que os
gatos aceitaram o amor desta mão receosa. Hemingway afirmou
que um gato tem honestidade emocional absoluta. Poe era amante
de gatos, ele e sua esposa (que na verdade era também sua prima)
tinham uma chamada Catterina. Eu gostaria de poder escrever algo
tão misterioso quanto um gato — pensou Poe, distraído, olhando
para o céu.
Mas a narrativa aos pedaços sobre o mistério felino continua:
Os gatos enxergam o mundo com os olhos mais sinceros e
bonitos do mundo.
Eles não sentem ciúmes de nós, nós é que sentimos ciúmes
deles. Eles nos abraçam, nos beijam e nos amam discretamente. Por
um milésimo de segundo, sentimos e somos mortificados pelo seu
amor. Gatos repelem nossas infâmias, nos ensinam a ser quem
deveríamos ser, e nos julgam se erramos na primeira tentativa.
Eles querem dormir em nossas camas, exigem comida e água
como deuses que devem ser atendidos num piscar de olhos. Em
outras dimensões, eles foram seres sensitivos e carregam consigo até
hoje certo ar de imponência mágica que deve ser reverenciada.
Os gatos também são bichinhos de pelúcia com vida. Suas
patas são plumas sobre nossas barrigas, mas quando sentem raiva,
mostram os dentes e as plumas se transformam em garras que
deixam marcas e rasgam a carne. Eles balançam o rabo quando estão
felizes e impacientes. Eles nos ignoram várias vezes por dia. Eles têm
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a certeza de que nós os amamos ou que deveríamos amá-los em altas
proporções que só os gatos entendem.
Quando eu era criança, minha avó tinha um gato preto.
Quando eu era criança, tive uma gatinha branca chamada Cindy. Ela
era muito magra e adorava subir em árvores. Eu também era muito
magro e usava óculos de lentes grossíssimas. Mas um dia Cindy
desapareceu e eu passei a usar óculos com lentes mais finas.
Comecei a me interessar e sofrer por outras coisas. Deixei de ser
criança, e Cindy, já desaparecida, continuou a subir em árvores, longe
de mim e de seu próprio mundo.
Os gatos são criativos e observadores natos. Na verdade, nós é
que somos bobos e distraídos. Desperdiçamos nossa atenção
gratuitamente. Eles é que são os donos de nós, nos ensinam a arte de
reis e rainhas. Pulam de grandes alturas, não fazem drama e
surpreendem quando menos se espera. Silenciosamente, os gatos
querem domar nossos impulsos e arbitrariedades.
No fim do dia, eles sabem que a vida é um ciclo — cedo ou
tarde os problemas são resolvidos e o amor há de estar presente. O
amor que se perde num labirinto de regras, esquinas, costumes.
Os gatos.
Quando eu era criança, imaginava ser Jesus Cristo. Eu me
sentia especial. Mas aí o tempo passou e me transformei em outra
coisa. Por desilusão fatídica da realidade, me vi longe da imagem de
Cristo. Eu possuía um rosto só meu e do qual ninguém jamais deveria
se apropriar. Mas nos meus sonhos roubei o misticismo do olhar
felino. É um olhar que me aprova secretamente. Eu só me sinto
aceito quando os meus olhos cruzam com os olhos de um gato por
mais de dez segundos. Eis o nosso momento.
Os gatos são destemidos na ignorância que é forçar
compreensão onde as sensações precisam ser vastas. 1+1 não
significa nada na mente dos gatos. 1+1 somos nós em busca do amor
incessante, amor que desespera, que desestrutura nosso mármore
vazio, repleto de rachaduras. 1+1 é o clichê que os gatos ignoram e o
clichê que os autores babacas insistem em perpetuar.
Amar os gatos não é clichê, mas escrever sobre gatos é o
cúmulo do clichê. Ao escrever sobre gatos, eu decodifico uma
imitação fajuta de Clarice Lispector quando ela escreveu o sublime O
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ovo e a galinha. Ou quando ela escreveu uma crônica sobre Brasília.
Ninguém consegue se aproximar dela. Mas ela se aproximou
profundamente de poucos e raros de nós.
Gatos deitam sobre carros estacionados como se ali fossem
tronos. Tudo é alvo do olhar de águia que eles lançam como flechas
certeiras. Meu gato não me ama tanto quanto eu o amo, assim como
os amores despedaçados passados, ou os resquícios dos amores
despedaçados passados.
Nós somos as maçãs, os olhos dos gatos são as flechas. Tenho
um gato que já caiu duas vezes do quarto andar. Na segunda queda
ele ficou doente, mas logo se recuperou. Senti a culpa dos pais
distraídos, e desde então fico atento — não quero ter a culpa nas
mãos. Eu o abraço e observamos as pessoas caminhando, os ciclistas,
os pássaros, a chuva que cai. Quando eu o eternizo com os meus
beijos, sinto enorme alegria e os problemas tomam uma proporção
mais leve. Não consigo abraçá-lo sem antes enchê-lo de apertos e
afagos. Às vezes, ele gosta, noutras, ele se sente sufocado, e sai
correndo, pois assim como nós, eles veneram a liberdade.
Acredito que virginianos amam os gatos com maior exagero.
Amar os gatos é amar o universo, é querer bem ao próximo, é abrir
possibilidades de amor aos cachorros, peixes, passarinhos,
tartarugas, coelhos, galinhas, bois, vacas — e até aos outros seres
humanos.
Não consigo imaginar o mundo sem gatos. O que seria de mim
sem o gato? Ou da eterna desconfiança do que vem após a morte?
Perdi um amigo que amava gatos. Sinto muita falta dele. Era alguém
especial, tímido, cheio de senso de humor, mas dono de uma
realidade trágica. Ele era enigmático como os gatos, um irmão que eu
abraçava e que ouvia pacientemente as minhas neuroses.
O que seria da civilização egípcia sem os gatos que eles tanto
veneravam? Dizem que os egípcios costumavam raspar as próprias
sobrancelhas quando seus gatos de estimação morriam, um sinal de
luto.
As crianças gostam dos gatos e os gatos gostam das crianças,
mas é um gostar discreto, nem todo mundo percebe. Os gatos
precisam do homem, o homem precisa dos gatos. Acredito que os
deuses do universo possuem ou já possuíram um gato. Os gatos são

| página 29 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

felizes quando dormem sobre os nossos livros. Se o livro é de capa
dura, melhor ainda. Eles também amam dormir sobre nossos sapatos
e chinelos. Eles sentem o nosso cheiro e isso é uma forma de
manterem contato conosco, por mais que não notemos.
Mas eu me pergunto se no mundo há os que odeiam os gatos,
assim como existem pessoas que nos atormentam a vida. Elas estão
por todos os lados e em todas as esquinas, infestando tudo como
baratas. Quando elas dormem, sofrem. Ninguém consegue ser feliz
no planeta irradiando ódio. Ódio é o mais puro inferno.
Eu poderia falar por horas sobre os gatos e o meu amor por
eles, mas não tenho tempo. A rotina exige de mim hora marcada. Em
outra encarnação eu gostaria de ter nascido gato. Um gato amarelo e
bem gordo. Um gato feliz numa realidade sem antipatia e
segregação. Ser um gato é mostrar os dentes e miar com todas as
forças contra a sordidez do mundo. Portanto, o gato também é você,
o gato também sou eu. Lambemos nossas próprias patas e
esperamos, sonolentos, o dia de amanhã. Lambemos nossas próprias
feridas, mas diferentemente deles, não somos sinceros.
Não somos sinceros.
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primeiro capítulo do romance ‘A ária das águas’

M

eados de abril:
Quando a campainha tocou, interrompendo o silêncio
que pesava no sofisticado anfiteatro e anunciando o prelúdio
da apresentação, um estremecimento percorreu as almas das mais
de quatro mil pessoas que aguardavam o início da Auferstehung, a
Segunda Sinfonia do compositor alemão Gustav Mahler.
Imediatamente, sob uma luz discreta, o maestro Paolo Savina surgiu
no cenário e em passos silenciosos caminhou até o pódio. Instantes
depois, as primeiras notas soaram, invadindo a plateia como um vírus
que se propala no ar.
De costas para a plateia no alto do estrado, com os olhos
fechados e a expressão facial tranquila, o regente fez os primeiros
movimentos. Gestos suaves e precisos da batuta orientavam os arcos
das cordas. Um arquear das sobrancelhas exigiu a execução dos
fagotes, depois, gestos mais acelerados ditavam a entrada da
percussão e do sopro. Paolo é mestre, sabe que na regência é o
corpo quem fala e a música quem obedece e é desse jeito que ele
conseguia extrair da orquestra sem qualquer titubeio um som
vibrante e hipnotizante: a música, essa substância ressonante que
através de ondas penetra a alma, comovendo-a e enlevando-a.
Ingressava nas primeiras notas do Allegro maestoso, quando
sentiu a respiração difícil, ofegante. De imediato, Paolo julgou ser
uma vertigem inesperada. “Deve ser a emoção causada pela música”,
pensou ele. Mas logo em seguida lhe veio à mente a lembrança do
mal-estar que o atormentava nos últimos meses. Uma indisposição
que começara nas últimas semanas tão silenciosa quanto a batuta
com que ele comandava a orquestra, mas que pouco a pouco
aumentava sucessivamente e descontroladamente. Um incômodo no
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corpo que o maestro de início julgou trata-se de uma labirintite ou
estafa por excesso de trabalho, como se o seu a matéria corporal
recuasse diante do esforço exigido pela arte, pedindo a diminuição
do ritmo do trabalho. “Mas não posso diminuir a marcha, estou em
plena turnê internacional. Tranquilizantes e analgésicos devem
conter esse mal-estar passageiro. Sempre tive uma saúde de ferro”,
concluiu ele, enquanto suas mãos conduziam os instrumentistas,
embora esse pensamento no momento soasse a si mesmo um pouco
retórico, pois há anos ele não visitava um médico.
Paolo tentava se concentrar na partitura que sabia de cor, mas
as frases musicais e os compassos pareciam ter dificuldades de se
iluminar no quadro escuro da consciência. Seus gestos saiam
imprecisos, pareciam ignorar a intensidade da obra. A partitura dizia
crescendo, mas seus gestos indicavam para descer, uma passagem
doce se tornava violenta com os seus acenos. Essa imprecisão nos
movimentos irritou os músicos, os quais imediatamente julgaram que
mais uma vez o maestro resolvera interpretar a sua maneira, o que
para eles significava de maneira teatral e atrapalhada, a obra. A
maioria deles era contra interpretações e firulas. Inclusive nos
bastidores e fora dos holofotes, os comentários entre eles, era a de
que o maestro era muito prolixo. E diante da prolixidade da batuta
que naquela apresentação estava fora do roteiro, os músicos não
tiveram outra saída a não ser ignorar Paolo. E foi justamente o que
eles fizeram, cada um regendo-se a si mesmo.
Paolo de repente abriu os olhos (coisa rara em suas
apresentações públicas). Pensava que talvez assim, com os olhos bem
abertos, a vertigem e o mal-estar cessariam. Mas se enganou quando
se deparou com os noventa e sete músicos que ele regia, parecendo
dançar desajeitadamente na sua frente. Paolo queria gritar, insultálos, impor sua vontade aos instrumentistas, mas sua voz não saia, sua
a língua não se movimentava, nem obedecia aos seus comandos. Sua
percepção embaçada, não conseguia mais distinguir corda, sopro,
percussão e coro. Violoncelo, tambor, oboé, trombone, piano,
violino, todos os instrumentos da orquestra haviam perdido seus
relevos e contornos. O maestro fechou os olhos novamente e sentiu
que algo de terrível estava acontecendo. Trêmulo, seu corpo não
obedecia mais as suas vontades, como se não lhe pertencesse mais.
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Sentiu o peso da própria carne e sem conseguir conter-se, desmaiou
diante da plateia.
Paolo Savina ainda não sabia, mas assim como uma pedra,
quando atirada com força, levanta ondas num lago calmo e tranquilo,
um câncer chegava a sua vida.

| página 33 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

Dirce Waltrick | Tradutora e ensaísta. Professora da
UFSC.

eu disse por dizer
Para Nora Basurto

E

stava no Chiado, em Lisboa, tomando um café e comendo um
pastel de Belém (começaria a dieta no primeiro dia do ano novo
sem falta), quando, de repente, na mesa ao lado, me deparei com
Leonora Carrington. Curiosamente, eu lia seu livro de contos, La
dame ovale, ilustrado pelo seu companheiro Max Ernst, e resolvi lhe
pedir um autógrafo.
Aproximei-me da mesa e, quando ela meu viu com o seu livro
na mão, disse-me impressionada:
— Onde você conseguiu esse livro? Está fora de catálogo há
anos, desde que o publiquei em 1939.
— Eu consegui uma cópia na Biblioteca Nacional da França.
Vou traduzi-lo para o português…
— Você é portuguesa?, me interrompeu.
— Não, sou brasileira, só vim pedir asilo em Portugal. A
situação no Brasil não está nada boa, tenho medo da novíssima onda
da ditadura militar… Sou professora, sabe como é…
— Que horror, o mundo desandou! O que dizer da ascensão
desse louco do Hitler! Essa guerra insana… Max está preso… eu
também estou em fuga.
Achei que ela falava do nosso presidente. E achei que a guerra
era na Venezuela. Então perguntei:
— Já começou a guerra?
— Há mais de dois anos!
— Como assim?
— Não está sabendo? Os nazistas estão por toda parte… Vou
para o México amanhã… via Estados Unidos… O Camacho, presidente
do México, está tendo uma boa relação com os Estados Unidos…
— Com o Trump? E o muro?
— Que muro?
— Que o presidente americano quer construir na divisa com o
México.
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— Não estou sabendo disso. Quem é Trump?
— Pois é, quem é ele para propor um absurdo desses? Então
os nazistas estão na Venezuela?, continuei.
— Não estou sabendo. O que eles fariam lá?
Ficamos um minuto em silêncio.
— Estou confusa, eu disse. — O presidente do México não é o
Obrador?
— Não estou sabendo. Estou confusa.
Ficamos mais um minuto em silêncio.
— Dê-me aqui o livro que vou autografar. Daqui a pouco parto
para Nova York.
Estendi o livro e ela assinou:
Para uma leitora, de LC.
Lisboa, 1942.
— 1942?!, perguntei.
— Sim, em qual ano acha que estamos?
— Pensei que fosse 2019!
Pensou um pouco, tomou mais um gole de café, olhou o
relógio e disse:
— Será que estamos em fusos horários diferentes?
— Pode ser, eu disse por dizer.
Ela saiu abruptamente, não sem antes me pedir que pagasse
seu cafezinho.
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núcleo literário da produtora artística Mundo
Moinho. É graduada em Jornalismo (UCPel) e em
Letras — Português/ Espanhol (FURG), mestre em
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Letras — Escrita Criativa (PUCRS).

azaleia para erva de passarinho

N

ão, ela disse ﬁrme. Ele não entendeu. Ou não ouviu. Ou apenas
ignorou. Ele estava lá desde o início, desde os primeiros dias.
Desta vez, assim que ela saiu da barriga da mãe, ele plantou-se
ao seu lado, como erva de passarinho. Acompanhou, assombrou,
atormentou, odiou, feriu, vociferou, aprendeu, aprisionou, amou,
chorou, rezou, doeu, debochou, perdeu os pedaços, sempre ali,
colado à sombra dela.
Não, ela suspeitou, quando começou a reparar, ao redor e por
dentro de si, vestígios do improvável. Ele teve as primeiras pistas de
que aquela era a pessoa certa, de que havia encontrado quem esteve
tanto tempo à procura e exultou. Planejou, calculou, cercou o tempo
e insistiu em se fazer notar. Conseguiu.
Não, ela repetiu, quando passou a sentir a presença dele,
primeiro aos domingos à noite, depois com mais frequência entre
momentos de ócio, até que em todas as ocasiões, especialmente
durante o sono. Ele desenhava labirintos mentais com maestria e,
quando sedutor, a atraía, quando furioso, a forçava a andar por
caminhos movediços, cobertos de cinzas de passado.
Não, ela gritou, em cada vez que ele se materializou nos
corredores da casa, no canto do quarto, na fresta da porta aberta.
Depois de alguns anos, ele entendeu que quanto mais perto chegava,
mais fácil era manipular as sensações e os humores, mais matava da
própria fome, mais penetrava nas veias, nas entranhas, nas células,
nas memórias, nas vontades dela. Sugava a vitalidade e enfraquecia
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qualquer tentativa de resistência. Era um vício esse do estar junto.
Nenhum dos dois sabe exatamente quando o predomínio dele a
contaminou, mas aconteceu. É provável que tenha sido assim todas
as vezes em que ela perdeu: a honra, o controle, a lucidez, a
dignidade, a fé.
Não, ela pensou, com voz atravessada no nó da garganta.
Desta vez, ela estava nessa vida para ﬁcar. Ele sempre ouviu os
pensamentos dela. Sacudiu o emaranhado verde de carne
decomposta que ocupava o espaço da mão direita, espantando o
pensamento, como quem enxota moscas inoportunas. Às vezes ele
chorava arrependido, falava e falava e falava sobre o amor
desencontrado e perdido entre nasceres e morreres, encantava com
tamanho entusiasmo trechos de história divida que ela acabava
assaltada por lembranças. Compadecida e imersa em uma nuvem de
quase ternura, ela ﬁcava à beira da aceitação.
Não, ela o espantou tantas vezes para quase morrer de
remorso depois. Era quase um exorcismo por dia, além de uma série
de rituais necessários adotados e abandonados ao longo dos anos.
Mas ele permanecia. Houve épocas em que se afastava dois passos,
outras em que se camuﬂava atrás das árvores, às vezes sumia por
uma semana ou três. Houve um tempo em que alternava entre
meses de silêncio e dias de não arredar o pé. Ele era um susto
permanente. E uma companhia para sempre.
Mas, não e não, ela frisava, quando a afeição ameaçava tornarse mais forte e maior do que o medo, a dúvida, a repulsa. Ele
empurrava de um lado, ela respondia empurrando de outro. Cara e
coroa, yin e yang, gangorra, vida esvaída no ralo da pia. Ela sempre
indagando os porquês, ele sempre dando voltas, mostrando poderes
e aparecendo, declarando motivos para todo o resto, menos para o
ﬁcar. Os agrônomos explicam que parasitas como a erva de
passarinho podem até matar plantas tropicais, se retirarem sua seiva
por tempo prolongado, e que não há remédio para exterminar essa
planta daninha, senão arrancá-la uma a uma dos galhos. Ela
arrancava aqui e ele brotava de novo, logo adiante.
Não, ela cantarolou ao som de um rock maluco-beleza, que a
fazia recordar os espaços de trégua que ele lhe deu na adolescência e
na maturidade, quando pôde vibrar e gargalhar e agradecer e amar

| página 37 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

madrugadas a ﬁo. Quando esteve felizmente só e única. Quando
esteve em si. Quando esteve em outra, com outro. Não, aqui não, ela
escreveu pelas paredes da casa nova, tentando demarcar fronteiras.
Não, através de mim, não, rugiu mostrando unhas pontiagudas
quando ele insinuou uma provável continuidade. Ela estava tão ferida
e confusa e ferida e confusa, que nem assim seria capaz de amá-lo,
de desejar aquela presença sem olhos, de fraldas sujas correndo pela
sala. Ela saberia e o recusaria sem ﬁm. Deixaria de morrer de medo,
mas morreria de desgosto. E ela só importava a ele viva. Mesmo que
vazia de vida.
Não, ela suplicou, exausta. A pele do corpo inteiro enrugada e
frouxa sob um pijama azul. Andava pelas peças da casa, pintava a
boca murcha com batom vermelho para sair, mas não cruzava a linha
do primeiro degrau, a porta da rua. Enquanto ele esteve ali, e ele
esteve sempre, ela andou ao redor de si como os cães fazem atrás do
próprio rabo. Não foi longe, não foi a lugar algum. Tomada por
medos que ninguém compreendia e forrada de certezas de papel de
seda, nem por dentro teve condições de avançar. Ele não tinha olhos
e deu-lhe a cegueira de herança. Ela investia, ensaiava corridas para
rua, mas paralisava e perdia o rumo. Ela passou a esquecer dos
desejos que tinha, os telefones dos amigos, os programas de tevê
que gostava de assistir, a quantidade de vestidos que havia
acumulado, o lugar onde havia guardado as fotos dos seus melhores
dias, a cor da tintura dos cabelos, onde teria guardado dinheiro.
Não. Não mesmo, ela sussurrou, sentada na cadeira de balanço
deixada por algum parente no alpendre à entrada da casa, distante
três passos do primeiro degrau da escada para a rua. Ao lado
esquerdo dela, sentado na pedra fria, estava ele bem quieto. Fazia
um chuvisco sobre a grama não aparada e ele decidiu tocar no
assunto. Porque ela já não tinha mais uma expressão de pavor
estampada na testa, porque ela estava ali, serena, embalando a
cadeira para frente e para trás, porque ela tinha cabelos grisalhos
longos amarrados em trança, porque ela era a mesma, ele resolveu
aﬁnal abrir o jogo. Assim como negar foi espada, lança, foice,
revólver, cuspe, lágrima, oração, perdão, compreender a razão da
presença dele tinha sido a batalha de uma vida inteira para ela, talvez
o sentido, mesmo, de manter-se viva, apesar dele sobre suas
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pegadas. Estar sempre armada roubou-lhe um punhado de sorrisos e
a leveza. Então, ela que sempre foi azaleia rosada, desistiu.
Não, iniciou aquele ser disforme, translúcido e cansado de
insistir, eu não quis te machucar. Eu sempre estive aqui, contigo,
porque. Um sorriso de gengivas gastas e o movimento mais forte da
cadeira para trás interromperam aquela conﬁssão.
— Sim. — Fez ela. — Eu sei.
A cadeira balançou pela última vez.
Ele ﬁcou ao lado do corpo frio e inerte até a noite descer.
Ele se perdeu.
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o caderno vermelho

Q

uando mamãe morreu, enterramos papai. Em seu luto, definhou
por um mês sem sair de casa. Foi sua primeira morte. Foram
trinta e três anos de vida em comum, entre o casamento e o
noivado. Não nos surpreendeu a sua reação à perda, pois não
esperávamos outra atitude de quem, por anos, foi muito distante e
frio e agora, depois de testemunhar, impotente, o corpo de minha
mãe ser lentamente devorado pelo câncer, percebeu-se só. Mas o
que realmente o levou à derrocada foi a descoberta dos tais diários e
do caderno vermelho. Cuidadosamente guardados entre as coisas de
costura de minha mãe, os livros e cadernos foram encontrados por
meu pai quando selecionava objetos para jogar no lixo e para doar.
Primeiro, chamou-lhe a atenção a quantidade de textos escritos com
a letrinha miúda que ele imediatamente reconheceu ser daquela que,
sob sua ótica, despendia todo o seu tempo no cuidado da casa, no
trato com a família, na preocupação com a comida, com a roupa
passada, com os deveres de casa dos filhos, com a febre do mais
novo, com a tosse do mais velho, com a sua farda sempre impecável.
Em que momento ela se dedicava a escrever aquelas coisas? Foi seu
primeiro pensamento. Sim, que hora do dia ela usava para preencher
esses cadernos? De que se tratavam esses textos? Percebeu, logo no
início, que ela registrava impressões gerais sobre a vida doméstica
numa espécie de diário da vida cotidiana. Assim encontrou o
primeiro dia de aula de um filho, o primeiro dente que caíra, a
chegada de parentes para as férias, nossas pequenas brigas, a
preocupação com a febre reticente de minha irmã, a morte de meu
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avô. Tudo isso ela registrava com esmero e poesia, sempre com a
preocupação de descrever claramente as sensações que tais eventos
lhe causavam: esperança, medo, raiva, alegria, saudade, melancolia.
Meu pai surpreendeu-se com essa preocupação em manter na escrita
os momentos privados que ela testemunhava ativamente. Por quê?
Para quê? Onde residia o interesse em registrar que no dia 17 de
março de 1976 “Maurício não dormiu bem à noite. Acordei assustada
com o acesso de tosse. Um pouco de vick no peito e uma colherada
de mel com limão. Acalmou-se quando o dia estava nascendo.
Respira suavemente. Dorme agora feito um anjo.” Qual o sentido
disso? Mas o que lhe pegou de surpresa foram os textos que,
discretamente, estavam no caderno de capa vermelha. Ao abri-lo,
pequenos papéis caíram no chão. Eram poemas rabiscados em letras
minúsculas. Lindos poemas de amor e desilusão que ela escrevera em
algum momento entre a passagem de roupa, a lavagem da casa, a
costura de uma barra de calça, a fritura de pasteis, a faxina de um
banheiro:
De novo a solidão visitou-me
sentou-se à mesa e fitou-me os olhos
comeu do meu jantar
sou tua companhia, disse-me
Meu pai não reconhecia aquela mulher. Que estranha era essa
que se apossara de sua esposa nesses momentos em que escrevia
esses versos?
O ventre abriga uma flor
sem perfume e sem cor
que nenhum homem colherá.
Quem sabe esse jardim
de terra pisada e estéril
não contemple minha botânica?
Continuou mergulhado na leitura e, a cada verso, percebia que
a mulher que supunha conhecer como a palma da mão era muito
mais que aquela que lhe remendava a farda, que lhe abria as pernas
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mecanicamente, que lhe aguardava acordada para servir-lhe um
prato de comida. Quem era essa nova mulher?
O meu amor não sabe desse medo
que minhas pernas guardam quando as fecho
de que não mais se abrigue em mim
seu desesperado jeito de desejar
o meu amor é cego e meu ventre é mudo
O velho militar, meu pai, percebeu que a figura de minha mãe
se desconstruía dolorosamente em sua expectativa, dissolvia-se
aquela imagem sacrossanta e surgia uma outra criatura,
desconhecida e ameaçadora. Ele, que por anos a manteve como
conquista saciada e conformada, um quase-objeto, quase-coisa, viuse preso na armadilha de seus escritos. Sentia que estava novamente
perdendo a mulher. Mas como perder aquilo que, agora ele
desconfiava, nunca teve realmente?
O fardo da existência deve ser leve
pesada é a sobrevida de quem não tenta
de quem persiste distante do abismo
sem perceber que o abismo
está em toda parte
Eu arrisco o mergulho
toda queda me atrai
Os poemas revelavam uma alma brilhante, absolutamente livre
e distante de qualquer coisa que significasse rotina caseira e vinha
daí o grande mistério. Como? A mesma mulher que me preparava o
lanche da escola, escrevia, sabe-se lá em que momento do dia
Não há remédio para Medeia
a ideia permeia o tédio
incinero a cria e me venero
quem há de me julgar?
Se o sacrilégio de uma vida perdida
é tragédia maior que os próprios gregos?
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Eram belos os textos. Sim, não eram apenas poemas. Havia um
romance, incompleto, que se perdeu no meio do caminho com as
dores da quimioterapia. Alguns contos que renderiam um ótimo
volume. Mas os poemas, esses eram belíssimos sem dúvida. Havia, é
claro, altos e baixos, mas os grandes momentos eram muito maiores
e deliciosos. Meu pai me ligou pela manhã e me entregou todo o
material. Faça o que quiser com isso, ele me disse. Notei que ele
passara a noite em claro, tentando reconhecer a mulher que pensava
conhecer. Percebeu desconsolado que, por anos, havia uma joia rara
em nossas vidas e que nenhum de nós se deixou ofuscar pelo seu
brilho.
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cúpido e pungente
1.

E

u tenho uma ardência na boca que só passa quando eu mordo,
mastigo, quando eu engulo, como. É na garganta. Chega até a
língua. Às vezes dói. Principalmente consome, me consome. Por
isso tenho fome, tanta. E mordo. Pra não levar mordida. Como,
engulo. O tempo inteiro.
Tenho vontade de morder coisas redondas, principalmente,
como algumas frutas. Maiores como o pêssego. Menores como a uva.
Mas não só. Não. Há muitos objetos esféricos. Bolas, por exemplo.
Bexigas. Balões. E seios. Lâmpadas. Dá vontade de colocá-las quentes
na boca porque a comida aquecida é mais gostosa, mas não pode,
queima. Então eu coloco fria imaginando que é quente. Não posso,
porém, mordê-las. Porque uma vez eu fiz isso e rasguei o céu da
boca. Foi um pouco gostoso mas eu tive que ir ao médico, ao hospital
e. Eu não gosto. Eu prefiro engolir do que ir ao hospital. O problema
é que eu ainda lembro do gosto ferroso e da sensação do corte no
palato e tenho vontade de rasgar a pele e sugar meu próprio sangue.
Alimentar-me de mim. Mas eu me controlo. Eu consigo me controlar.
Ocasionalmente.
E não se trata só de morder. A sensação boa não vem só de
mastigar. Não só, mas também, só de algo sendo triturando entre os
dentes. Eu experimento pelos meus dentes tantas sensibilidades.
Acho às vezes que tenho os dentes como a pele.
Mas não é só de triturar, macerar, amolecer que eu gosto.
Transformar uma matéria dura numa substância mole. Mastigar osso
até transformá-lo em carne. Às vezes tenho a ânsia de mastigar meus
próprios dentes entre meus próprios dentes. Arrancá-los. Eu engoli
todos os meus dentes de leite quando era criança.
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Nem mesmo só a sensação de umidificar com a língua. Passar a
língua nas coisas em todas as coisas que. Existirem. Passar a língua
em algo é uma das sensações mais deliciosas que eu experimento.
Assim como os lábios. Tocar com a ponta dos lábios. Mas não é só
isso.
Eu gosto também de sentir algo descendo pela minha garganta
e, principalmente, gosto muito quando as substâncias chegam na
minha barriga. Quando chegam na minha barriga e vão se
acumulando é tão bom. Isso de se satisfazer é tão raro. Eu quase não
sei o que é isso.
O problema é quando acontece o contrário disso. Quando a
barriga ronca e está vazia e não tem nada nela e dói. Quando parece
que silva o estômago e seria possível passar um furacão por lá, é tão
ruim e dói tanto. Arde. Cria feridas. O suco gástrico me devora desde
dentro.
Pra evitar esse tipo de coisas eu como. Eu como o tempo todo.
Não quero não posso me faz mal lidar com a fome.
2.
Tenho tanto desejo de enfiar as coisas pra dentro de mim de.
Sentir dentro de mim que. Às vezes dá vontade de colocar pra dentro
usando outros buracos. Enfiar comida no ouvido. Objetos pelas
narinas. Mastigar com os olhos. Com todos os olhos. Sorver pelo
umbigo. E criar ainda mais orifícios pra enfiar mais pra dentro de
mim.
Eu tenho vontade, já tentei, não deu certo. Tenho vontade de
me furar em várias partes do meu corpo que parecem, mas não são,
orifícios. Isto é, de criar mais fissuras porque as que eu tenho não são
suficientes. Como nas axilas e o espaço entre os dedos do pé. Por que
não há buracos ali? E na batata da perna deveria haver furos. Não sei
por que Deus não fez no corpo mais buracos pra introduzir. Seria
melhor mas seria mais difícil manter-se satisfeito, Deus. Escreve torto
por linhas retas.
E se houvesse um buraco no pé e fosse possível comer por lá,
eu enfiaria umas laranjas umas mexericas um abacaxi e sugaria com a
sola o suco o sumo a seiva ácida. Sentiria o gosto do piso da areia do
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asfalto da terra. Pelo buraco do meu pé. Só de falar já me dá. Muita
vontade. Orifícios cavidades nas coxas nos braços nas mãos.
3.
Deus também errou em não permitir que engravidássemos eu.
Queria muito poder engravidar estar. Cheio de outro ser humano.
Gerar alimento pra essa outra pessoa que vai. Crescer dentro de mim
e crescer de mim mesmo. Essa pessoa que vai comer a minha carne.
Pra fazer sua própria carne. Eu queria tanto, mas não posso. Eu. Além
disso, tenho menos buracos que elas. E, em vez de poder enfiar mais
coisas em mim, eu sou obrigado a colocar nos outros. Queria não ter
de colocar nada em ninguém e somente em mim criar e criar
orifícios.
Tenho desejo de cortar meus dedos fora porque eu tenho
medo de introduzir os dedos nos outros. Nada meu que possa ser
inserido em alguém e me agrada. Os dedos do pé também me
incomodam. Na verdade me agradam somente na medida que entre
eles há um espaço um vão uma fenda quase um.
E eu temo o dia que a terra há de tragar-me. eu passo a vida
evitando esse dia. Ensaiando pra esse dia. Todos os dias eu treino pra
que, no momento em que eu morrer, ao invés de ser deglutido, eu
degluta. Essa será minha única peripécia a minha única obra-prima.
Hei de engolir, comer, destruir a terra. Muito antes que ela me
engula.
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a encruzilhada: Legba e o Saci

E

u disse não e não, e ele insistiu para entrar. Contei que naquela
casa, naquela noite, só cabiam mulheres, e veio o desaforo:
— Não sei para que tanto mistério, eu vejo tudo o que se
passa aí dentro, para mim essas paredes são de vidro!
— Então te conformes e não inventes presepadas. Eu sei do
que tua língua é capaz. Se alguém gosta de soprar mentiras é tu
mesmo, filho do vento. Mas não entras, que não te deixo passar.
— Até o vento frio pode ser bom, porque esquenta os ossos
gelados, velho. O vento é teu hálito. Dize: quanto ganhaste para ficar
aí parado na porta, feito vigia dessas bruxas?
— Ganho o propício. Meu negócio é esse mesmo, o distinto
não sabe? Tranco as portas e as estradas e as abro a quem merece.
Vamos, trances tuas pernas numa só como sempre fazes, trança-as
na dança, no jogo, como fazes na capoeira, ou correndo, trança-as
em pó, em redemoinho. Desmancha-te, vai-te em paz.
Ele zombou da minha pressa em tirá-lo dali e disse que era
estranha aquela impaciência num caduco como eu, tantas noites
havia nos meus olhos, milhões delas, como milhões de estrelas,
milhões de insetos sustentam cada noite única dos homens.
Perguntou-me o quanto custava aquela vez, só aquela vez, deixar-lhe
passar, e me ofereceu seu fumo. Tanto fez e azucrinou, até
desdenhou da minha potência. Por último ajuntou que a casa era
cercada de jardins e que todo mato era sua morada, então ele ali
entrava quando lhe desse na telha. Eu respondi:
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— Nem telha tu tens, só ares, poeira e folha, bicho do mato. —
Ele se recompôs. Suas pernas, que eu mal divisava na pouca luz da
varanda onde estávamos, brilharam dois cambitos retintos de
menino faminto, mas logo transmutaram-se em grossas coxas e
panturrilhas musculosas. O peito intumesceu como se fosse soltar
asas, os braços viraram duas duras cordas e a face, ah, a face, de pele
áspera e repuxada, ganhou carne e lábios e pomos e doçura e
líquidos na órbita dos olhos e ali apelo. E uma aragem cuidou de
vesti-lo com roupas que nunca vimos, de forma que ficou belo e
atraente como um jovem que brinca nas águas, e tive que dizer:
— Desfaz, Saci, desfaz.
Fechei os olhos por um segundo e tive simpatia pelo seu
interesse, e falei-lhe fluido como nós somos. O que as donas faziam lá
dentro era comer os miúdos de seus maridos, fígados, rins e baço, e
de outros homens do passado. Elas se serviam da banha e do sangue
de outros machos modernos e ainda devoravam as orelhas dos seus
avôs. Claro que havia doces e licores e cerveja de sorgo, mas o prato
preferido era assado de marmanjos.
O Saci estourou no riso e eu abri os meus dentes rubros,
grafites e adiamantados para aquele moço — moço por assim dizer,
pois ele é também de outras eras — que não tinha nenhum
compromisso ou pena ou dor pela condição humana.
Não lhe importava mesmo que as mulheres se reunissem nas
cozinhas, nas vizinhas ou em qualquer outra parte para falar de seus
homens. E quem há mesmo de se ralar se isso é flagelo varejeiro, de
todo fundo de mercado, de toda quermesse, de mães e filhas
fazendo, comendo petiscos? Outro tanto pior os homens praticam e
as donas e mocinhas nunca alcançam castrá-los, o que seria até bom,
por sinal.
Ao contrário, o homem mete o que tem de melhor em gruta
escura que só a parceira vasculha com seus dedos, e ali deixa
esquecido algumas joias, confiando nela. Nem por isso se torna
mutilado. O homem aceita ser engordado e é natural que acabe
assado ao sal e ao alho e devorado, e que as migalhas da sua carne
amarga, queimada, caiam esperdiçadas aos ratos da casa.
O Saci queria ir lá dentro fazer o mesmo de sempre: perturbar
até ser sentido, sempre camuflado. Aborrecer sem susto, ser o vento
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dentro de casa, desparelhando chinelos, extraviando chaveiros,
desmentindo a rotina, abismando os atos mínimos, os cômodos
vazios.
— A dona da casa disse que não dormiu noite passada. Foste
tu o chiado no telhado?
— E eu sou morcego?
Pura desfaçatez. Ele aspirava vagar entre as coxas e os sovacos
das comensais, inflar os flatos das mulheres que fofocavam na casa,
roçá-las como uma pérola de suor que rolasse em suas faces.
— Repara bem, moleque, todos temos uma hora para não
vermos. Isso se chama mistério, ou a hora de nosso sono, ou a vez da
paz alheia.
Ele foi se afastando cabisbaixo, o seu vulto escurecendo no
breu da estrada em frente, e adiante me chamou. Era longe e era
perto, era assim uma encruzilhada e lá mesmo sussurrava, um escuro
tão grande que a vista não nos servia.
— Eu lhe dou a touca que uso, minha tiara e coroa, dou-lhe um
cachimbo cheinho e o poder de com esses dois cegar os que te
perseguem.
Confesso que, seduzido, cheguei-me aonde ele estava e me
envolvi na artimanha. Permaneci hora inteira detido naquela farra.
Recusei os presentes, cuidadoso no que ponho à cabeça, porém a
amizade parecia sadia e a nossa alegria, viva. Quase uma agradável
companhia.
Mas o maldito é mesmo vadio e ardiloso. Àquela hora eu não
falava com homem, nem com bicho nem com boca igual à minha.
Não! Era só cuspe largado no chão, sua saliva assombrada, deixada
na estrada, pronta para conversar e distrair. Ouvi no ar aquela risada
de quem já não estava ali, era só um eco cretino, uma pilhéria de
quem crê que enganou. Perguntou de novo, a voz já distante:
— Por que você se senta à porta das mulheres donas?
— Porque me deram de comer antes que comessem elas
próprias. Porque me satisfaz ter essa primazia. É algo que tu tanto
querias... Até parece que nós somos irmãos. Mas não é da tua
natureza servir, não sei porquê. Não crias limo nem fazes parcerias.
Ele me respondeu que não queria ficar como eu, sempre na
rua, sempre vigilante, pois com seus ciscos invadia as frestas e ele
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mesmo era cisco, era poeira, era vento malsão para levar terçol e
soluço e derrame e loucura. E se quisesse, quando quisesse, trazia o
último suspiro de um moribundo para fora das janelas, para dançar
em virações.
Ora, se o Saci esperava desviar minha atenção da porta que eu
guardava, viu-se desapontado. Sou o dono da encruzilhada. Eu estava
no mesmo lugar do começo da conversa. Eu, que entro e saio do
passado, senhor dos acessos, desarmei sua trapaça.
Mas ainda teve labuta, ainda teve sedução. Ele se transmutou
em menino, em galego e em engano, apareceu mulher formosa, e
tudo sem resultado.
O dia surgiu, a festa acabou e as donas saíram bêbadas, entre
risos, abraçadas. Ainda estavam elegantes, vestidas de couro e cetim
e possuídas de ouro, brilhantes na aurora e infiéis a tudo, aos seus
maridos e aos pais, as pernas bambas.
Lá se iam as tontas e do nada, do nada, apareceram malandros
e as acudiram com a fumaça dos seus pitos. Eram muitos os
molecotes, como praga de gafanhotos, e as doidas assim gozavam,
envolvidas, tão alta a nuvem de fumo que parecia a terra arrotando.
Elas sumiram no vento, como ao vento tudo some, descuidadas de
conselhos.
Não me esqueço daquele agosto: era a noite de São
Bartolomeu perseguir o Cão.
Eu parti com meus fazeres para outras portas, para outras
quinas, para outras fomes. Também para penetrar escuros que não
quero confessar.
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conto de múltipla escolha

A

casa é sua?

(__) Sim. Não. Sim.
(__) É de uma moça que conheço. Portanto minha até segunda
ordem.
(__) A casa é do escambau (“série de outras coisas não
mencionadas”).
— Who is Escambau?
(É fato comprovado que passamos metade da vida dando
explicações, e a outra metade inventando-as.)
Seu grande amor foi embora por quê?
(__) Amou pouco.
(__) Amou muito mas preferiu não chocar os pais.
(__) Amou muito mas evitou quizumba (“conflito em que se
envolvem numerosas pessoas; confusão”) com os filhos.
(__) Amou?
Seu aparato mental funcionava a contento?
(__) Sim. Pois não raro se lançava a digressões de agudíssima
percuciência, com desenrolos imago-poéticos muito além do que
podia alcançar a mente comum. Era bamba na matéria. Sobretudo
nas infinitesimais.
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(__) Não. O caso é autoevidente. Havia algo de singular naquele
sobe-e-desce. Muito olhar ao longe para ver apenas carneirinhos.
(__) Depende. Três dias por semana sua mente era um Hubble:
alcance e nitidez. Nos outros, a casa da mãe Joana. [Sobre o assunto
ver Spivack, Tese e contratese].
Hesitou em destroçar o que antes professara ser a razão de sua
vida — um amor sem igual?
(__) Nem um tico. A rapidez com que destruiu a relação foi de tal
monta que USA e China pensaram em comprar sua ideia e usá-la em
bombas terminais.
(__) Sim. Alguns lhe notaram um leve tremor no supercílio esquerdo
antes de mandar tudo para o inferno.
Terá no presente alguma lembrança do ocorrido?
(__) Lhufas. Para não ser molestada por acenos conscientes
inconscientes e caterva (“grupo de pessoas, animais ou coisas”), a
personagem sepultou a própria memória com a ajuda de
potentíssimas escavadeiras que de um buraco fizeram uma
montanha.
(__) Sim. Um sopro de lembrança a assalta por segundos a cada ano
(sempre no dia de São Jorge). Depois, as areias do tempo soterramlhe as lembranças até o ano seguinte, quando Jorge ressurge
matando o dragão. Nesses momentos sua mente dançante comovese e odeia ao mesmo tempo, com igual ímpeto. Está e não está
amoureuse na mesma fresta horária. Se o gato de Schrödinger não
existisse ela poderia ir para a caixa em seu lugar, fornecendo ao
público um perfeito exemplo quântico. Contudo é preciso pôr de lado
a última esperança se quisermos entender todas as sutilezas da
personagem. Soltem as amarras, apertem o cinto e deixem-se levar
pela riqueza de sua índole.
Reconheceria ela a barafunda (“balbúrdia, tumulto,
pandemônio”) que causara? Assinaria o monte de escombros como
de sua autoria?
(__) Não. Recusava peremptoriamente o papel de verdugo. Pelo
contrário, atirava essas pedras na direção oposta, isto é, em quem
ficara sob o entulho. E anunciava aos quatro ventos que a soterrada
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fora ela própria, para espanto dos que tinham presenciado os fatos.
Nesse instante a lógica ia para o brejo de uma vez, recusando-se a
deixar o lodaçal ainda que lhe acenassem com uma compensação em
euros.
(__) Mais ou menos. Graças à natureza gangorrial (gangorra:
“prancha retangular, comprida, apoiada no centro, que duas crianças,
cada qual em uma das extremidades, impulsionam para o alto pela
pressão dos pés no solo, de tal modo que, quando uma das
extremidades toca o chão a outra chega ao alto”) da protagonista, a
Verdade a visitava quando em vez. A Nostalgia também dava as
caras, e a personagem se punha a escrever odes sublimes em
homenagem a quem deixara a ver navios.
(__) Sim. Momentos pungentes. E tão raros quanto Nessie pondo a
cabeça de fora no seu frio lago escocês. Em tais horas de saudade,
revisitava toda a sua vida e prometia fazer algo a respeito. Num certo
jantar de Natal, no instante em que todos se calaram e puseram-se a
comer, ela se deparou com a extensão de sua asneira. Empalideceu,
engasgou, quase morreu. Dada à extrema fluidez da questão,
convocou-se um grupo de três sábios para bater o martelo sobre o
assunto. Os três meditaram por seis meses, concluindo afinal que não
podiam alcançar o objetivo proposto. E citaram o ditado que ronda o
Cabo Horn a respeito destas águas furiosas: “Abaixo dos 40° de
latitude não há lei. Abaixo de 50°, não há Deus”. A personagem em
foco, disseram eles, está bem abaixo dos 50°. E foram embora depois
de pagos.
E o futuro?
(__) As duas nunca mais se viram.
(__) Viram-se mas não se falaram devido ao momentoso instante.
(__) A Deus pertence.
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intercâmbio (In the Mouth a Desert)

C

an you treat it like an oil well
When it’s underground, out of sight?
Se não tem nada para falar, é melhor ficar quieta. Conselho
que nunca segui, não sem arrependimentos e promessas futuras.
Minto, segui uma vez, não por achar que era o mais prudente a se
fazer e sim como um desafio imposto a mim mesma. Jogar vaca
amarela sozinha, com a intenção de esmaecer. O Rodrigo Naves
escreveu aquela coisa de a Mira Schendel só querer sumir, e por que
eu não posso também? Ser invisível sem ser reclusa, ser só mais uma
e assim fazer o que eu quiser.
Com essa vontade eu optei por um silêncio gradual, uma
purificação do meu hábito de me contar, me despir, me gritar, uma
vez que ele só diz respeito a mim e não ao outro. Falando menos,
revelando menos, entrego o que tenho de mais verdadeiro e me
afasto de todos à minha volta como um barco não amarrado no cais.
And if the site is just a whore-sign
Can it make enough sense to me?
Minha experiência começou com amigos, e fracassou no
terceiro gin tônica, quando me vi às voltas com uma história idiota,
porque minhas histórias são idiotas, e não poderiam deixar de ser se
sempre começam na primeira pessoa, com os verbos ler, ver, pensar,
e o resto é tudo na terceira pessoa. Sou eu mesma expectadora do
que narro, discursando da minha janela para o Minhocão, fofocando
a visão de poucos metros de via elevada como se fosse o mundo e o
que tenho de mundo para me relacionar.
Os meus amigos falam de viagens e trabalho, eu não viajo nem
trabalho mas já viajei e já trabalhei então posso ser uma boa ouvinte.
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Posso rir e fazer ahãs e a-ãhns de forma que, sóbria, tudo funciona
muito bem. Consigo me relacionar de certa forma com o que eles me
contam, Ao falarem da ida à Tailândia nas próximas férias, posso
relacionar com alguém que eu conheci que fez viagem semelhante,
ou quando falam da Europa posso concordar com as expectativas e
rir das gafes que as diferenças idiomáticas provocam. E é fácil me
recolher quando chega a minha vez de falar — embora com certos
tipos de pessoa não existe essa organização — pois, novamente, eu
não tenho muito que continue uma conversa, são sempre ideias
soltas e desconexas com qualquer projeto de realidade. Nada disso
faz diferença quando se está com um drink na mão, então me vejo
vítima da minha armadilha. O protótipo número um da experiência
de silenciamento falhou, estou novamente sinalizando que preciso de
todos, me destacando ainda que seja como uma caricatura patética
de alguém exótico ou, como talvez meus amigos falem de mim,
alternativa. Alternativa a eles.
Pretend the table is a trust-knot
We’ll put our labels down, favors down
Manter o silêncio quando estou em família é fácil. Porque eu
quase nunca bebo — sou caçula, eterna criança — e quando bebo
fico melancólica e casmurra, naturalmente em silêncio para não
começar a chorar de forma descompensada. Fico quieta e mordendo
os lábios, me retraindo, me aninhando no ombro de qualquer um
que vai saber me dar carinho e achar doce aquilo que acabei de fazer.
Todos ganham. Se bem que, em família, falar e não falar dá no
mesmo. Outro experimento interessante foi contar histórias nos
almoços de família parando de repente, para testar quem estava
prestando atenção. O resultado, pouco surpreendente mas mesmo
assim irritante, foi que em nenhuma vez houve pedidos para que eu
retomasse a história, nem mesmo uma cara de questionamento
quando eu interrompia uma frase pela metade. Extasiada e revoltada
com o resultado, fui mais longe e comecei a inserir escatologias sem
sentido no meio das histórias. Contando as novidades do mestrado,
vez ou outra dizia algo de nojento e inadequado, uma descrição
detalhada do processo de enfiar uma agulha no olho e cavucar o que
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estivesse lá dentro, sem que recebesse em troca uma expressão de
nojo sequer. Como eu queria ouvir “pare por favor!”. Mas, no final, a
única incomodada era eu mesma, com nojo do que eu falava e da
falta da resposta, eu já disse, gosto de me contar. Confesso que há
um lado bom no silêncio, o papel de observadora, não é meu favorito
mas também não me desagrada.
I’ll watch a yarn of twine unravel
And you’ll never get it back
Em casa, o emudecimento progressivo gerou até preocupação
no começo. Mil perguntas, tá tudo bem, quer alguma coisa.
It’s what I want (it’s what I want)
It’s what I want (twine comes down)
It’s what I want (it’s what I want)
Depois do interrogatório inicial, fica mais fácil. É só ouvi-lo
contar do seu trabalho, dos pagamentos, dos funcionários.
Don’t you know
I could make a try
Make a try
Make a try
Make a try
Sem beber e sem falar de mim, já não sei do que eu sou e do
que gosto, ou do que gostar a partir de agora. A experiência só se
completará quando estiver no fundo desse mergulho do silêncio, já
se falava em meditação Vipassana e outras ideias de silêncio
contemplativo. O meu não tem nada sacro, sou apenas eu
demonstrando meu cansaço das outras pessoas, minha vontade de
desaparecer. Estando sempre sóbria, e como todos vão falando mais
e mais alto quando bebem eu vou como que minguando nos eventos
sociais. Até que vou embora em silêncio, andando afoita para casa,
fones de ouvido, música instrumental alta para nem me dar vontade
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de cantar junto, tamanho o poder que o emudecimento impõe sobre
mim.
Aos poucos, disseco o meu pensamento:
Uma mania antiga de me auto entrevistar. Caminho
imaginando explicações sobre a minha rotina, meu bairro, o
Minhocão e o que penso de sua desativação, os tantos motivos que
me levam a não ter mais um carro, as explicações sobre minha casa,
uma definição de rotina saudável e vida em equilíbrio, o tempo passa
e dentro de algumas horas começa de novo a entrevista, um perfil
eterno que nunca será publicado e está sempre sendo reescrito, as
respostas cada vez mais certeiras, frases bonitas que vão dar bons
destaques na edição final. Preciso parar com isso. Aprender o que se
pode pensar sem que seja um diálogo, ainda que seja comigo mesmo
ou com uma figura difusa a minha cabeça só funciona em diálogo. O
silêncio precisa me invadir, a falta de verbo, por isso música
instrumental.
I’ve been crowned the King of Id
And Id is all we have, so wait
To hear my words
And they’re diamond-sharp
Como é o pensamento não verbalizado? Como aprender a
machucar e se preservar sem ser com palavras é impossível,
desapareço no horizonte. É preciso se manter firme para recusar
convites, não aparecer da mesma forma sutil que se vai embora. Teve
a vez em que um dos integrantes da banda contratada, o baterista —
sempre ele — veio conversar comigo enquanto eu aguentava um
cigarro para ter motivo para estar do lado de fora. Afastada para
evitar conversa, e ele veio me perguntar o que eu tinha achado do
som deles. O que responder para um monte de versões genéricas de
clássicos, o bom é que uma palavra basta, apesar de uma sílaba já
bastasse para me arrastar ao ponto de partida desse jogo de
tabuleiro da afonia. Também foi a largada para uma corrida de
autoelogios que ele se fez, e promessas de que seria famoso. É
engraçado, a fama para mim nunca foi um valor em si, e não foi a
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primeira vez que ouvi algo do tipo, a outra foi a ex-namorada do
amigo corporate.
Outra coisa é como as pessoas podem gostar de alguém ou
algo que não é inteligente. Na festa tinha um cachorro com a dona e
ela se derretendo em elogios ao seu companheirismo e à graça de
sua burrice. Um cachorro não tem obrigação de tem inteligência, mas
ela não deixa de ser virtude. Talvez essa seja a primeira afirmação
que faço sobre uma pessoa ou um animal. Ou até mesmo sobre um
equipamento eletrônico. E na mesma lógica do “fotografamos o que
temos medo de perder”, assim como temo parecer burra deixo
transparecer o quanto isso é a minha redoma de vidro através da
qual interajo com o mundo, ainda que ela seja à prova de ruído então
nada eu ouça nem me faça ouvir. No silêncio o meu intelecto fica
hermeticamente fechado, e se lá dentro está um pote de veneno que
pode abrir ou não a qualquer momento, sem emitir sons ou opiniões
me reservo o privilégio de ser, ao mesmo tempo, gênio e idiota. Na
eterna expectativa, a minha, de algo derradeiro sair pela minha boca
e que todos aguardam ansiosamente por essas pérolas e a espera só
desperta curiosidade.
I could open it up
And it’s up and down
Então o baterista foi até o Uber que eu chamei para me levar
para casa e começou a cantar segurando a porta do carro e não
deixando que eu a fechasse. Senti que ia ter que gritar mas logo
pensei que um gesto seria mais potente. Puxo a porta enquanto
guardo as pernas, o motorista ri e me dá boa noite. Ele sente que tem
algo a dizer embora eu discorde, eu tenho muito a dizer, acusar, mas
prefiro o silêncio, até sorrio. Penso na minha casa e na minha gata, lá
eu converso contemplada pela falta de resposta humana. Lá eu reino
ou sou a escrava de um animal que parece ter um prazer enorme em
me ver limpar suas fezes na caixa de areia.
Quando encontro pessoas, existe sempre uma espécie de
solidão, para além do estar no meio de gente e mesmo assim estar
sozinha, isso não me incomoda até eu notar o segundo passo: não
saber desenvolver os micro relacionamentos dessas ocasiões.
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Existem conversas ligeiras, mas nada que vire algo além, nem
curiosidade. Não lembro a última vez que fiz um amigo. Quero deixar
morrer essa vontade de cativar, conquistar da inveja a indiferença, e
talvez o melhor jeito de conseguir isso seja me escondendo, não, me
dissipando no espaço da vida agitada da cidade, dos prédios que
escondem personalidades e defeitos, no silêncio ruidoso do falatório
sem sentido e exibicionista de filosofia barata, problematização
excessiva. Por isso prefiro ser ignorante, a ansiedade em não saber o
suficiente nunca, mas como podem esses que sabem menos sentirem
que sabem tanto? Me perder em um mar de filmes que desconheço,
literatura clássica que não li apesar de tão básica, para mim e para os
outros que importam. Meus pares perdidos no tempo. Não chamar a
atenção nem chamar a atenção por não chamar a atenção. Não ser
esquisita. Não mais eu. Não-eu.
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (8x)
Eu tenho medo de usar droga, de virar alcoólatra, eu tenho
medo de vento forte, só não tenho medo de andar sozinha na rua à
noite porque nunca me aconteceu nada. Mas tenho medo de semiconhecidos que querem me levar na porta de casa, me acompanhar
no metrô ou falam perto demais do meu rosto. O teste das 16
personalidades disponível online e gratuito me situa no perfil do
arquiteto, apenas 0,8% da população mundial corresponde a
mulheres desse tipo. E não apenas pela baixa frequência mas
também pelas nossas características fundamentais, sou marcada pela
solitude.
O astrólogo me falou de desapego, atravessar uma ponte com
uma mochila em vez das duas malas pesadas com as quais estou
acostumada. E disse que sou ambiciosa por reconhecimento,
admiração, porém que vai demorar. Sento e espero, às vezes fazendo
algo a respeito.
It’s what (it’s what I want)
I’ll see you beg like a little dog (ball and twine)
Don’t you know that
It’s what I want? (it’s what I want)
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I’ll see you beg and it makes you dry
Porque você só pergunta se está tudo bem e nada mais, você
não quer me ouvir contar das minhas coisas, quanto menos eu faço
menos novidades tenho e elas são todas como as de uma perua de
meia idade: a casa, a gata, picuinhas no prédio, musculação e tevê.
Poderia ler para você os poemas favoritos do Álvaro de Campos mas
nunca seria como antes, quando você riu e disse que eu tenho um
poema para cada situação. Você quer que eu fale mas não quer ouvir,
quer que eu seja um cachorrinho brincalhão mas não brinca comigo,
e agora me cobra uma postura sei lá qual, me deixe em paz. Talvez
essa seja minha autodestruição, nem mesmo seguir até o fim com
essa brincadeira de silêncio, meu fracasso é estar condenada a boiar
como se estivesse no Mar Morto, há profundidade mas eu não chego
a ela, você me prende na mediocridade, não, eu mesma me
mantenho assim por vergonha, preguiça, autoengano. A diferença
entre os normais e os gênios é que eles atravessam a fronteira da
auto complacência, chegam até o fim da própria estupidez e de lá
começam a erguer o castelo, nós os outros nos deixamos levar pela
ideia de que já existe algo erguido e que nosso trabalho é só dar um
acabamento, uma cara, encher de adornos. A superficialidade das
minhas ações é a boia das minhas ideias.
Make me dry
Make me dry
Make me dry
De boca fechada parece que a saliva vai deixando de ser
produzida, talvez o corpo saiba que ela se faz menos necessária e
entra num modo defensivo e preguiçoso de ser. A boca seca quando
a utilizo menos, vai se retraindo e colando, tornando uma retomada
mais difícil. Ela também se adapta, o indivíduo tem muito mais poder
dentro de si e no sentido infinitamente interior do que em constante
expansão, é como se ele soubesse que isso não vai muito longe. Na
direção de si mesmo, tudo é possível, os dentes mastigarem a língua
e deglutirem as gengivas, tudo virar uma farofa prestes a ser
engolida, digerida e retrabalhada nos tecidos. Ou então nada disso
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acontece e essa ponta do aparelho digestivo, responsável por iniciar
o processamento do que ingerimos e também pela fala, o fim do
trabalho do raciocínio culminando na expressão, esses órgãos
interligados entra em modo de espera, hiberna, e ou se torna outra
coisa ou atrofia de vez.
I’ve been down, the King of Id’s
Id’s all we have, I’ve been down
É preciso secar para mergulhar em mim mesma, a minha única
chance de saber o que eu posso ser, e enxergar na possibilidade uma
redenção. Só assim vou descobrir se tenho uma voz, parar de
dialogar é também ficar com a boca cheia de flores e peixes, segredos
prenhes, tesouros. E esse mergulho vira um passeio em dunas
infinitas, paisagem alienígena do tipo que não se crê na existência.
Mas se espera por ela como pelo Papai Noel. Eu vou aprender
comigo porque assim terei histórias, um poço infinito delas, tanto em
profundidade quando em água a ser oferecida para uma imensidão
de sedentos.
And I could wait
To hear the words
They’re diamond-sharp today
Meu som. Meu ar.
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Coletivo Púcaro e do canal Pílulas contemporâneas.
Participa do projeto Senhoras Obscenas. Publicou os
livros de contos Anéis de Saturno (edição
independente, 2009), As mãos mirradas de Deus (Ed.
Multifoco, 2011) e O exílio do eu ou a revolução das
coisas mortas (Ed. Appaloosa, 2018). Entre os
romances figuram Mosaico de rancores (Ed.
Terracota, 2013) lançado no Brasil e na Alemanha
(Clandestino Publikationen, 2016), A Puta (Ed.
Terracota, 2014) e O enterro do lobo branco (Ed.
Patuá, 2017), finalista como melhor romance de 2017
pelo Prêmio São Paulo de Literatura 2018.

a festa

—J

á voltou?

— Quase todos foram embora, achei melhor dormir um pouco,
estou cansada.
— Não falei na hora que saiu, você fica bonita de preto e o
brinco de prata combinou tão bem…
— Papai gostava bastante de me ver com esses brincos.
— Bem… não se pode negar que ele tinha um grande senso
estético! Era ótimo para escolher joias e mulheres.
— Senti uma ponta de ironia no seu comentário.
— Esquece, discutir sobre isso é inútil, você sempre defende
seu pai. Não é o momento apropriado para isso.
— Tem razão… Não dormiu?
— Você sabe… não poderia dormir.
— Carmem estava lá?
— A amiga do papai?
— Se prefere chamá-la assim…
— Lá vem você cheia de veneno.
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— Estava ou não estava?
— Por que não estaria?
— Se tivesse vergonha na cara não estaria.
— É, mas também tem muita gente achando que se você
tivesse vergonha na cara estaria.
— Tou pouco me lixando para o que eles pensam, falsos
moralistas! Algum deles está na minha pele?
— A família inteira da Tininha estava lá, perguntaram de você.
— Engraçado, muito engraçado mesmo! Durante anos não me
visitaram para saber se eu estava viva ou morta, agora sentem minha
falta? Balela! Um bando de mexeriqueiros.
— É normal que as pessoas fiquem curiosas. Afinal, era seu
marido lá.
— E algum dia ele soube disso?
— Ressentimentos não levem a nada, já conversamos sobre
isso, precisa relevar, as coisas aconteceram há tanto tempo! Pelo
amor de Deus!
— Tanto tempo? Não brinca! As coisas aconteciam todos os
dias, não foram uma ou duas vezes como você tenta me convencer.
Ou você é ingênua demais ou quer absolver o seu pai de todas as
perversidades.
— Não seja tonta! Não quero absolver ninguém, só não quero
que sofra com bobagens, as pessoas erram, as pessoas são falhas, é
só isso que quero dizer.
— Sei…
— Você já sofreu demais, tenta descansar um pouco.
— Não consigo, os ansiolíticos não fazem mais efeito.
— Você irá vê-lo?
— Você sabe que não.
— A vovó disse que ele está com o olho aberto e ninguém
consegue fechá-lo, disse que só você conseguiria, que precisa
perdoá-lo. Afinal, aos mortos tudo se perdoa, não é mesmo?
— Eu o perdoaria se ele tivesse morrido vinte anos antes,
agora já não posso, estou tão morta quanto ele.
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a carta de Glória

G

lória, de intensa beleza.
Filha única. Criada a mamão com açúcar e farinha láctea.
Estudou em colégio de freiras. Aprendeu balé. Sempre gostou de
português, literatura e história.
Em 1975, completando vinte anos, estudante de direito,
participava de grupos secretos de leitura e estudos. Lia textos
censurados. Rasga Coração, de Oduvaldo Vianna Filho.
Os pais desconfiaram. Aquilo não ia dar certo. As pessoas que
expressavam opiniões contrárias ao regime estavam sendo presas.
Disseram e avisaram mil vezes.
A mãe implorou: sai disso.
Mas não se pode nem ler?
O pai era professor de matemática. A justiça dele era a dos
números, representada pelo sinal de igual. Glória logo percebeu que,
na vida, nada era igual. O pai sabia contar e os resultados de
qualquer operação eram sempre negativos. Até mesmo pra ele, um
homem triste.
Glória lia porque o mundo era quente e seco ao redor. Ela
queria ar.
Não se conformou quando Zero, de Ignácio de Loyola Brandão,
foi censurado. Em 76, proibiram até Romeu e Julieta, do grupo do
teatro Bolshoi, na TV. Proibiram Shakespeare.
Como alguém pode proibir Shakespeare?
Mataram Wladimir Herzog e ela foi ao ato ecumênico na Praça
da Sé. Não conseguiu entrar na catedral. Ficou fora, mas cantou
“Caminhando e cantando”, de Vandré.
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Chegando em casa, encontrou a mãe chorando. Aquilo tinha
que terminar. Por que ela não viajava um pouco? Podia ir à França.
Brasil, ame-o ou deixe-o? Tinha dúvidas.
Gostava de ouvir “O que será que será” (nas três versões).
À noite, no quarto, lia textos que circulavam, manifestos
mimeografados.
De manhã, ia para a faculdade. Os professores de direito não
falavam sobre ditadura. No máximo, discursavam sobre as várias
acepções da palavra liberdade, como se liberdade fosse um conceito
abstrato. A liberdade era um conceito real, físico, ela achava.
Ia largar a faculdade. Queria ser atriz. Só não tinha voz.
Redigia manifestos, mas não distribuía. Tinha vergonha.
Escrevia que a abertura lenta, gradual e segura, anunciada pelo
presidente, era uma mentira. Parecia ser uma mentira.
Enquanto isso, em casa, a mãe assistia à novela Anjo Mau e o
pai corrigia equações. Eles quase não conversavam e só tinham uma
opinião em comum: a de que Glória devia ir para a Europa.
Foi em 1976, em uma manhã de outubro, qualquer manhã,
que Glória saiu cedo com a pasta que carregava todos os dias, uma
pasta marrom. Naquele dia, a pasta tinha um documento diferente:
uma carta escrita pelo irmão de uma vizinha do prédio. Ele estava
preso e tinha sido torturado por um mês, quase todos os dias. Passou
a carta à família por um companheiro solto. A vizinha achou que
podia dar uma cópia da carta à Glória. Achou que ela estudava direito
e faria alguma coisa com aquela carta. Pela primeira vez alguém lhe
deu uma função assim importante. Leu o texto manuscrito. Nunca
tinha lido um relato tão detalhado do sofrimento. Embora lesse
muito, não sabia que a dor podia ser expressa em palavras. Nunca
tinha lido nada assim. O corpo de Glória sentiu açoites e perfurações,
o corpo parou de respirar por alguns momentos. Ainda não sabia o
que fazer com a carta porque, afinal, não estava tão envolvida na luta
contra a repressão. Não conhecia caminhos e pessoas que pudessem
levar a carta adiante. Ela só participava de grupos de estudos. E de
leitura.
Aquela carta não era um panfleto, um documento, um poema,
uma análise, um refrão, um conto. Era um depoimento, um
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testemunho, um S.O.S., um pedido de providências, um grito, uma
explosão.
Pensava nisso ao sair de casa: no que fazer com a bomba.
Pegou o ônibus e sentou-se na primeira fila. Um homem
grande chegou perto e ficou de pé ao lado dela, embora houvesse
lugares vazios no ônibus. Ela achou que já o tinha visto antes.
Tocando a campainha da vizinha? Amigo do pai da vizinha? O dia em
que ela desceu de escadas porque o elevador estava quebrado ele
subia? Impressão. Era um estranho. Mas o estranho prestou atenção
na pasta que estava no seu colo. Ela agarrou a pasta com força, os
dedos de Glória apertaram aquela pasta marrom. O homem de barba
olhava a pasta. Ele usava óculos escuros. Vestia uma camisa comum,
um pouco aberta, ela olhou para cima e viu os pelos pretos do peito
dele aparecendo, saltando. Ela começou a transpirar, sentiu a blusa
molhar na região das axilas. Pensou nessa palavra, axilas, e riu do
pensamento idiota. Axilas. Aí ela lembrou dos relatórios e das
descrições de tortura que tinha lido. Aquele homem ao lado dela não
tinha encostado um dedo no seu ombro e ela imaginava choques
elétricos em seu corpo, em partes que ela não conseguia nominar em
pensamento.
Glória pressentiu que aquele homem era da repressão. Ou ela
estava sendo perseguida, ou ele suspeitava da pasta, ou os dedos
apertados e o suor delatavam seu medo, alguma coisa estava
deslocada, ali. Fora do compasso. Ou não.
A saída foi fazer cálculos. Quando estava muito nervosa,
recorria aos cálculos. Faltavam quinze minutos para chegar à
faculdade, e em doze minutos o ônibus estaria no Viaduto do Chá, e
ela precisava de um minuto para chegar à porta do ônibus quando
ele parasse no sinal fechado e não daria tempo, o homem desceria
atrás dela. Que cálculo o pai faria naquele momento? Como a
matemática a salvaria daquele terror e quando ela poderia assistir
Romeu e Julieta na TV?
Glória nem pensou em rezar porque não acreditava em Deus.
Mas recorreu aos números e zero era uma saída possível, na maioria
das vezes. Zero e nada. Zero como o livro censurado de Loyola. Zero e
vazio e ausência e silêncio e medo.
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Glória ficou ali, zerada. O ponto da faculdade chegou e ela não
desceu. Quando as coisas estavam complicadas, o melhor era não
fazer nada. Parou de pensar e de ver e de sentir e os dedos relaxaram
de tal maneira que a pasta marrom caiu no chão. Ela olhou e nem
pensou em pegar, ia deixar a pasta ali. Aí o homem, ainda parado —
ele não desistia – abaixou-se, pegou a pasta e disse:
— É sua?
Quase disse não. Seria pior. Ele ficaria com a pasta e leria a
carta. Confirmou e pegou a pasta marrom. Agradeceu com a cabeça.
Ele deve ter sentido o cheiro do medo. Mas, quando o ônibus parou,
ele desceu. O homem deu uma oportunidade a Glória.
Ela ficou ali ainda um tempo, sentada, respirando,
comemorando a sorte, agradecendo os cálculos. Desceu no ponto
seguinte, atravessou a rua e pegou o ônibus da volta. Iria para a
faculdade de qualquer jeito.
Chegando à escola, Glória viu o homem barbudo, de pé. Gelou
e, em vez de virar de costas, disfarçar, correr, continuou, firme. Não
fez mais cálculos. A equação tinha terminado. Entrou na faculdade,
passou pelo homem, segurando a pasta contra o peito. Esperava uma
segunda chance.
E ouviu aquela voz:
— Senhorita, queira me acompanhar, por favor.
| conto do livro Um enterro para Suzana (Ed. Patuá, 2019). |
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carta para vovó
“O céu está alegremente salpicado de estrelas
cintilantes, e a Via Láctea destaca-se com tal
claridade, como se antes da festa alguém a
tivesse lavado e esfregado com neve...” (em
“Vanka”, de Anton Tchékhov)

R

osana Batista era uma menina de onze anos quando fora
entregue para uma família de classe média alta de São Paulo.
Naquela noite ela chorou mais uma vez no quartinho sem janelas
da área de serviço do apartamento. Sentia-se sozinha e abandonada.
Encostou a porta que dava para a lavanderia e pegou sob o
travesseiro o bloco de papel, a caneta Bic e o envelope que furtara de
uma gaveta da sala de televisão.
“Querida vovó Lurdes Batista” — redigiu ela. “Escrevo esta
carta para pedir à senhora que venha me buscar”.
Rosana parou e olhou para o papel. Releu a primeira frase.
Respirou profundamente e enxugou as lágrimas.
“Estou nesta casa há três meses, eu acho. Não sei muito bem.
O senhor e a senhora Freitas me tratam muito mal. Eu vi quando eles
prometeram à senhora que eu teria estudo aqui, eles chegaram
sorridentes na cozinha da fazenda do senhor Vieira, disseram que ali
eu seria um peso depois que mamãe morreu e que o meu futuro
estava na capital, com eles e com seus dois filhos, eu seria a filha que
eles não tiveram...”
A menina imaginou a avó na cozinha fazendo as comidas que o
senhor Vieira adorava, o cheiro da lenha e da manteiga derretendo,
do pão no forno. Ela pensou em pegar alguma coisa para comer na
geladeira, mas se lembrou da única vez que fez isso e da surra que
levou da dona da casa, senhora Márcia. Era ela quem fazia seu prato
diariamente e não podia comer nada fora das três refeições. Mais
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lágrimas escorreram pelo seu rosto. Rosana as enxugou e continuou
a escrever:
“Vovó, a senhora Márcia é uma bruxa, ela é muito má comigo.
Ela me acorda para eu arrumar as crianças para ir para a escola,
depois me obriga a varrer a casa e a passar pano nos móveis. Outro
dia deixei cair e quebrar alguns copos, ela gritou comigo e disse que
eu pagaria por eles, que eram caros. Ela brigava comigo com um caco
de vidro na mão, achei que fosse me cortar”.
“Ah, vovó, a senhora sabe que não sou de reclamar das coisas,
que eu a ajudava na cozinha, eu varria o chão para a senhora, por
causa da sua dor nas costas, lembra? E a senhora me dava aqueles
pães maravilhosos que preparava para o senhor Vieira. Era tão boa a
vida na fazenda, mesmo depois que a mamãe morreu daquela
doença terrível no pulmão. Foi tudo tão rápido. A tosse que não
parava, depois o sangue, aí ela foi para o hospital e não voltou mais.
Sinto muita falta da mamãe, e da senhora também. Eu sei que achou
que era o melhor para mim, mas eu tenho medo de morrer se ficar
aqui”.
“As crianças são pequenas, o mais velho tem sete anos e o
caçula, cinco. Eles gostam de mim, mas eu não posso brincar com
eles. Eu não posso brincar com ninguém. E que falta eu sinto! O
Pedrinho, filho do seu Antônio, como ele está? Ele ainda vai
mergulhar no açude? Aqui no prédio tem piscina, eu vi da janela
outro dia. Não posso descer. Não posso sair do apartamento”.
Rosana suspirou e se lembrou dos passeios que dava até o
açude depois da escola com o Pedrinho, filho do administrador da
fazenda. Os dois atravessavam um bosque de pinhais, e no verão a
sombra das árvores refrescava seus corpos e era sempre muito
agradável. Éramos tão felizes, pensou a menina, com lágrimas
escorrendo na face outra vez.
“Saí apenas uma vez nesses meses que estou aqui para ajudar
a senhora Márcia a levar as crianças num shopping” — continuou. —
“Eu nunca tinha visto vitrines tão iluminadas, pareciam aquelas luzes
que colocamos na varanda do casarão nas épocas de festas em
junho. E São Paulo é tão grande, tão cheia de carros. Os prédios são
altos e as pessoas são muito ricas, mas vi também na rua quando
passamos de carro algumas pessoas pobres deitadas na calçada. É
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triste demais, vovó. Tudo aqui é triste demais. E eu estou com muito
medo. Não é somente da senhora Márcia. É do senhor Carlos
também. Acho que tenho até mais pavor dele do que dela. Ele
sempre me olha de forma estranha, e outro dia ele deu um tapa no
meu bumbum e disse que eu era crescidinha para onze anos. Eu
nunca tive tanto medo em toda a minha vida”.
“Vovó amada, por favor, eu suplico à senhora, venha me
buscar. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor, não me abandone. Tenha dó
de mim, vovó. Serei sempre sua netinha, Rosana.”
A menina soltou o papel do bloco, dobrou e colocou dentro do
envelope. Guardou tudo sob o travesseiro. Precisava agora arrumar
um jeito de colocar a carta nos Correios. Lembrou-se que faltara algo.
Pegou novamente o envelope e a caneta e escreveu:
“Para a vovó Lurdes, na fazenda do senhor Vieira”.
| publicado originalmente na Revista Philos em setembro de 2018. |
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Cinthia Kriemler | Carioca e mora em Brasília. Autora,
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para um mergulho (Romance. 2017); Na escuridão
não existe cor-de-rosa (Contos. 2015. Livro
semifinalista do Prêmio Oceanos 2016); Sob os
escombros (Contos. 2014); Do todo que me cerca
(Crônicas, 2012). E do livro de contos Para enfim me
deitar na minha alma (FAC-DF, 2010). Organizou a
antologia de contos Novena para pecar em paz
(Editora Penalux, 2017) e participa de várias
antologias. Escreve para a Revista Samizdat. Tem
textos publicados em Mallarmargens, Germina,
Escritoras Suicidas, Diversos afins, Revista Philos,
Revista InComunidade e na Gueto.

rarefeito

O

cheiro abafado da primeira chuva. O calor insuportável se
soltando do asfalto, das calçadas, dos prédios. As narinas
respirando pesado o fedor das bocas-de-lobo. Você e eu inertes,
irritados com o ar parado e com a ruptura inconveniente da rotina.
O vinho tinto. Decididamente, uma escolha errada. Nenhum de
nós pensou que a chuva fosse ser um fiasco de dez minutos. Nós nos
preparamos para uma noite úmida, que esfriaria lentamente. Não
para este suor escorrendo na nuca, no rosto, por entre as pernas.
Não para esta noite que pede conversas sem vinho. Diálogos que não
sabemos acontecer. Porque temos sido apenas linguagem de corpos.
Porque as palavras são perigosas. Elas mentem. E prometem e
pedem e cobram e humilham.
Mesmo assim, hoje eu queria ter palavras. Para contar algumas
coisas. Que amo você. Que sinto a sua falta. Que tenho um segredo.
Mas continuo silêncios. Não importa.
Chuva idiota. Calor idiota. E esse cheiro de esgoto entupido me
provocando náuseas. Não. As náuseas não têm nada a ver com isso.
Têm a ver com o que eu ia contar a você. Esta noite, depois do sexo.
Nua. Por dentro e por fora. Com uma taça de vinho na mão,
encorajando a vontade.
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Mas hoje não vai dar. Fica para outro dia. Ou para dia nenhum.
Talvez na próxima chuva eu nem tenha mais o que dizer. Porque já
terei decidido se carrego este você dentro de mim ou se me esvazio
para me gestar em solidão.
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Maria Amélia Elói | Nasceu em 1973 em TaguatingaDF. Jornalista e mestre em Teoria da Literatura pela
Universidade de Brasília, foi premiada em 2009 no III
Concurso Literatura para Todos, do Ministério da
Educação, com a obra Poesia Torta. Em 2001, ganhou
o Prêmio Nestlé — MEC pelo ensaio “Ideias a Mais!: a
crítica literária no JB e na Folha de S.Paulo no ano
2000”. É servidora da Câmara dos Deputados, onde
se dedica a projetos culturais. Em 2016, publicou o
livro de crônicas Um milagre para cada corcova, pela
Editora Penalux. Em 2017, participou da antologia de
contos Novena para pecar em paz, também pela
Editora Penalux, entre outras coletâneas. Participa do
coletivo Mulherio das Letras.

privilégio

O

celular estava no silencioso, dentro da gaveta da mesinha de
manicure. Ao ver o alerta de quatro ligações perdidas e mais
cinco mensagens pintadas de emojis, exclamações e reticências,
a mãe retorna preocupada:
— O que foi, Renata? Aconteceu alguma coisa com a Aninha?
— Não, mãe. As crianças estão bem. É que fui começar o
almoço, mas o frango no congelador está inteiro.
— Ué. E daí?
— Mãe, o que eu faço? Não sei cortar frango. Por que você já
não deixou as partes separadas?
— Cheguei em casa ontem às dez da noite e saí hoje às seis e
meia da manhã. Vim pro salão a pé e estou há horas fazendo unha.
Será que uma marmanja de 28 anos não dá conta de cortar uma asa,
uma coxa, um peito, um pescoço de galinha?
— Mãe, é muito complicado. Só sei cozinhar quando está tudo
pronto pra botar na panela.
— Renata, é só pegar a faca e separar os pedaços. Corte aí de
qualquer jeito, só pra não deixar as partes muito grandes.
— Ah, mãe. Você não pode dar um pulo aqui e me salvar?
— Claro que não. Ainda tenho muitas clientes. Você não vai
perder pra uma galinha, vai? Olhe o seu tamanho e o tamanho da
galinha; você quente e viva, ela fria e morta. Agora me deixe
| página 73 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

trabalhar em paz — responde Rose, minha manicure, um pouco
irritada, mas sem perder a doçura que a acompanha todo sábado,
toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nem a paciência certeira
com que manuseia o alicate.
Nesse dia, após o episódio da ave que não se deixava cozer,
Rose se abriu para esta cliente. Falou como nunca, em curta voz e
olhos baixos, atentos ao esmalte. (Rose me atende há anos, e eu
nunca a soube tão humana, tão cheia de história que merece ser
registrada.)
Descobri que ela nunca pôde adoecer, nunca descansou, nunca
curtiu um lazer. Resguardo, licença, massagem, preguiça, recesso,
férias, viagem, aposentadoria, sessão da tarde, série na Netflix —
tudo isso ela desconhece. Sua vida sempre foi maratona sem sistema
de amortecimento, água fresca ou linha de chegada. O jeito era
correr e se contentar com o prêmio de continuar viva e ir dando
conta, sempre com fé em Deus.
Quando ela tinha de sete para oito anos, o pai adoeceu.
Moravam na roça. A mãe teve de acompanhar o marido no hospital,
e por mais de três meses Rose teve de assumir sozinha a casa e a
escadinha dos seis irmãos mais novos. A infância foi esta coisa sem
brincadeira, sem escola, só gravidade desde a madrugada até a noite:
limpar o chão, lavar vasilha, lavar fralda, passar fralda, não deixar os
pequenos morrerem, preparar almoço e janta para a família e para
mais dois peões que capinavam o pasto.
— Eu era muito pequena e magricela, tinha umas mãozinhas
pequenas e fracas e chorava muito, com o fardo de tanta obrigação;
mas mesmo assim arrumava força pra socar o arroz no pilão, pra
correr atrás das galinhas vivas, sangrar o pescoço, depenar,
cozinhar… Passei muito aperto. Nunca tive essa moleza de encontrar
um frango inteirinho no congelador só esperando eu cortar.
Rose entrou na escola aos nove anos. Estudou pouco e se
casou muito nova, com um homem alheio, esquisito, abrutalhado.
Tiveram quatro filhas, e ele logo foi embora de casa para juntar-se
com mais uma e outra mulher, para embarrigar mais uma e outra
mulher, para morrer e não voltar. Enquanto casada, enquanto
separada, enquanto viúva, Rose sempre cuidou sozinha das meninas.
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Quando as filhas cresceram um pouco, ela foi logo virando avó
e assumindo grande parte dos cuidados com os netos. Na casa dela,
sempre foi, sempre é barriga atrás de barriga. E Rose não aceita falar
de aborto, de jeito nenhum. Preocupa-se com as mães solteiras, com
os filhos sem pai, com o futuro da família, mas sempre rezando a
Nossa Senhora do Bom Parto e agradecendo a chegada dos novos
frutos. Faz tempo que brota criança naquela casa, e raramente um
“genro” aceita dividir alguma conta ou assumir qualquer peso. Minha
manicure nasceu mesmo pra ser mãe — dos irmãos, das filhas, dos
netos e até da mãe, quando a velhinha pegou doença terminal. Disse
que no ano passado se inscreveu num curso de Educação de Jovens e
Adultos. Adora estudar e quer terminar o Ensino Médio, mas falta
mais que vai às aulas, coitada, sempre se desdobrando para atender
às demandas da família.
— Já estou cansando, sabe? É uma roda girando sem parar. As
meninas não me deixam de fora. Quando tem algum bebê doentinho
em casa, quem fica acordada, vigiando a febre? Quando tem reunião
na escola, quem vai? Quando tem neta depressiva, quem precisa
resolver? Quando é preciso comprar uma roupa, um sapato, quem
paga? Quando o aluguel fica mais caro, quem procura e faz a
mudança pra outro barraco mais barato? E minha filha mais velha
não sabe cortar um frango! — ela diz, desta vez um pouco mais
nervosa que o habitual.
Rose também lamenta ter de enfrentar a menô:
— Passo mal com esses calores. Precisava de um respiro. Mas
tenho que sustentar muita gente. Não posso parar. Pausa não é pra
mim. Desculpaí o desabafo. Está tudo bem. Vamos em frente. Pronto.
Terminei. Cuidado pra não borrar.
— Tiau, Rose. Obrigada. Ficou ótimo. Ah, vou escrever um
conto sobre tudo isso, tá? Você me inspirou.
— Escrever? Vai ensinar como cortar frango?
(E eu que nunca precisei caçar, pescar, depenar, moer, usar
facão ou panela de pressão. E eu que nunca precisei sangrar. E eu
que sonho em matar, sempre com literatura, qualquer fome…)
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Cheguei em casa exibindo as unhas vermelhas bem-feitas. A
diarista já tinha limpado tudo direitinho. Até a mesa estava posta, à
minha espera. Senti o cheiro bom das sobrecoxas desossadas e sem
pele que tostavam no forno e me servi de nova porção de privilégio.
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Gisela Casimiro | Nasceu na Guiné-Bissau em 1984.
Estudou Línguas, Literaturas e Culturas. Participou
como poeta convidada no International Young
Writers Meeting 2017, na Turquia. Tem textos
publicados em português e em turco. É cronista no
jornal Hoje Macau, e publicou seu primeiro livro de
poesia em 2018 pela editora brasileira Urutau. Faz
teatro e fotografia. Vive em Portugal. Site:
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raízes

T

ens a altura das raízes
que prendem a terra ao seu eixo.

cicatrizes

N

ada as fará desaparecer
por isso chora o que quiseres
sobre as tuas cicatrizes.
Elas limitam a tua invisibilidade
por isso escreve o que puderes
sobre as tuas cicatrizes.
o meu corpo

E

ste é o meu corpo,
mas ainda não é o meu corpo.
Este já não é o meu corpo
e nunca voltará a ser o meu corpo.
Mas este já foi o meu corpo
e ainda virá a ser o meu corpo.
Este já parece o meu corpo,
mas eu não sei se o meu corpo
ainda se lembra do meu corpo
ou se terá de esculpir outro.
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o poema é um campo de batalha

O

poema é um campo de batalha, é um corvo. É a senhora que
pede esmola sentada à beira das escadas rolantes na estação de
comboios e que eu ignoro de cada vez que por ela passo. O poema é
a nobreza que essa senhora terá a mais do que eu, é a esmola pura
que eu não mereço, sequer, pedir-lhe. O poema é a árvore do cimo
da qual eu aprendo que o meu coração tem fundo. Em algumas
manhãs, talvez por os anjos se demorarem mais à minha volta, vejo-a
da janela do meu quarto e sei: o poema é este comover contínuo. O
poema é o caminho que ainda me falta percorrer para o amor que
me foi destinado e que se apresenta sob a forma de imagens
esbatidas, difusas de quem sei que espera por mim nalgum país
distante e que se distingue do que eu habito agora por não bastar um
abrir ou fechar de olhos para lá chegar. O poema é o verbo salvar. O
poema é a criança que no metro toca acordeão com um cachorro ao
ombro, é um quadro. É o pé da minha avó, amputado, é uma nuvem.
O poema é o meu silêncio para com o mundo. O poema é como sei
que Deus é o ser mais solitário do Universo; é a minha oração, a
minha forma desajeitada de fazer-lhe companhia.

mantenha a porta fechada

M

antenha a porta fechada, disseram,
mas a nossa segurança acabou aqui.
Ficou o lixo após a feira.
Ficou o descampado.
Ficou o nojo após o atentado.
E toda a roupa branca nos estendais
me parece manchada.
Um dia a chuva vai voltar,
mas flores de plástico
não precisam de ser regadas.
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quando for grande

Q

uando for grande quero ser polícia
para bater nos pais de outros meninos
em frente aos outros meninos.
O meu pai sempre me disse:
cuidado a quem dás bastonadas.
Nunca dês bastonadas a um preto
senão vão achar que és racista.
Se deres bastonadas a um branco
estarás apenas a ser polícia.
Ainda bem que não somos pretos.
Imaginem se fôssemos pretos.
Já não podia ser polícia.
| poemas do livro Erosão (Ed. Urutau, 2018). |
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Adriane Garcia | Poeta, nascida e residente em Belo
Horizonte. Publicou Fábulas para adulto perder o
sono (Prêmio Paraná de Literatura 2013, Ed.
Biblioteca do Paraná), O nome do mundo (Ed.
Armazém da Cultura, 2014), Só, com peixes (Ed.
Confraria do Vento, 2015), Embrulhado para viagem
(coleção Leve um Livro, 2016), Garrafas ao mar (Ed.
Penalux, 2018).

poema para um sábado

L

uz amena
O céu coberto de
Manta de algodão
Experimenta a preguiça
(como são deliciosos
os pecados capitais)
Manda uma chuva
Fininha
Para nos distrair
Do atraso do Sol
A água
Lânguida
Lambe plantas
E pedras
O dia é um gato
Se enroscando
Nas pernas.
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oftalmológico

U

m céu tão amplo
O mar este vasto
O mundo grande
A perder de vista
De repente céu
Para além da ponta
Dos edifícios
Miopia é vício
De só enxergar
De perto.

os vivos

D

a não agressão
Da inveja nula
Da cobrança reduzida a
Zero
Da aceitação sem nome e do
Silêncio
Do livre transitar sem
Julgamento:
Gosto mais dos mortos.

vó preta

M

inha avó morreu hoje
Não creio que mortos
Descansem
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Creio sim que vivos
Percorrem
O caminho entre as tumbas
Cansados
Passam pássaros em revoada
Um cão tranquilo adota uma lápide
Crianças não dão a mínima
Para o que não seja
Brinquedo
Eu sinto o odor incômodo
Dos crisântemos
Arrancados.

morrer

A

beleza pousa na ampulheta
Ruflar asinhas ninguém escuta
A vida e a morte no pé de murta
Só dura um dia essa borboleta.
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Inês Campos | Nasceu em Belo Horizonte, onde vive
ainda hoje. É poeta e advogada. Geografia particular
(Ed. Cas’a’screver, 2017) é seu primeiro livro.
Atualmente trabalha na finalização de seu segundo
livro de poemas.

s/título

o

canto enlouqueceu os quadris

ele se derramou para o húmus
fugindo do calcanhar paterno
sem memória do tempo peneirado
enquanto a mãe servia o caldo dos dias
como sentar ao lado do seu som marinho
e comer sopa com garfos?
galochas

n

ão se importava
com o vestido engomado
foi bordado em França?
não queria o branco
não queria o laço
iria com galochas
pronta para as tempestades
andaria na incerteza do lodo
ainda que o vestido se desmanchasse
ainda que as tias gritassem seu nome
seguraria meninos e velocípedes
seus laços como garras
enraizada por galochas lilases
e pela aposta feita
sim! Também podia
sim! Era a teimosia
que a vestia
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em sevilha ou lisboa

t

eus olhos oceanos
em fugidias línguas
cantos de baleias
para boi dormir
ana me alerta sobre navios atracados
ou altos-mares particulares
seu diário úmido
preso entre algas
náufraga de terra firme
aguada de samambaias
arrasto âncoras com falsa nobreza
invejo descobridores
trás-os-montes

a

pesar disso
o sol se esparramou
atrás dos montes
em algum momento
comovida pela urgência
sacudi minhas penas
e ameacei
um voo
esqueci: ninguém voa assim
impunemente
então guardei minhas asas
fechei as janelas
e liguei a TV
| são do livro Geografia particular (Ed. Cas’a’screver, 2017): “Em Sevilha ou Lisboa” e
“Trás-os-Montes”. |
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Laís Araruna de Aquino | Nasceu em 1988, no Recife,
onde vive. É formada em Direito pela Universidade
Federal de Pernambuco e Procuradora do Município
do Recife. Autora de Juventude (Ed. Reformatório,
2018), ganhador do Prêmio Maraã de Poesia 2017.

hipótese

S

aberíamos nós viver à luz tépida do dia
ou sob a sombra amena, felizes, na festa dos sentidos,
enquanto rumamos, a despeito do curso, ao oceano
onde tudo se nulifica?
Poderíamos nós, tal como somos, clarividentes do fim,
renunciar ao significado e transbordar como as flores efêmeras
das árvores em explosão de cor e forma —
textura aberta ao contato do mundo?
Desejaríamos, leves como o pó, ser carregados na língua do vento
e sepultar o insepulto livro babélico do universo,
que vigeria em uma plena abertura —
livre de portas e entradas?
Ou somos nós senão o desvio de Deus ante o silêncio
cansado do eterno? E, nesse desvio, teríamos de nos cumprir
como quem vê no labirinto o indício de uma face
que não se mostra?
Ou haverá um tempo em que os jogadores deitaremos
ao tabuleiro a nossa condição, exauridos de traçar, entre os pontos
aleatórios do caminho, um novo dédalo —
desígnio para um sentido de que apenas se falou?
Nessa última hipótese, Deus é devolvido ao tédio primeiro,
mas livra-se do pensamento dos homens.
Quanto a nós, afundamos no instante de pássaros e estações,
devolvidos a uma vida não abstrata, apreensível —
como uma língua
que nada enunciasse
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Renan Porto | Baiano de Jequié, é ensaísta e poeta.
Escreve ensaios que perpassam estética e política,
filosofia e literatura, abordando temas como as
relações entre corpo e tecnologias, transformações
do capitalismo contemporâneo, etc. Está concluindo
o mestrado em Filosofia do Direito na UERJ com uma
dissertação sobre ética e justiça a partir do Grande
Sertão: Veredas, romance de João Guimarães Rosa.
Publicou poemas nas revistas Escamandro, R. Nott
Magazine, Libertinagem e Zunái. É autor do livro de
poemas O Cólera A Febre, que foi seu livro de estreia
publicado em 2018 pela Ed. Urutau.

uma viagem à savana
Para Catherine

P

ara chegar naquele cerro destampado e íngreme
não se viaja sozinho. Dentre as elevações pedregosas
que os pés tateiam em busca de apoio
e as mãos — quão melhor seriam
se cobertas de bronze? — deslizam as paredes rochosas,
enquanto os olhos, por sua vez, calculam cegamente
o próximo passo ignorando o abismo.
Ora, por que se meter entre as fendas deste declínio?
Mas, meu amor, quem questionaria a lógica de um clavicórdio
quando tocado pelas mãos certas? É a força do som que nos eleva
e não o grito o que nos derruba. E se com nossas quatro mãos atadas
costuramos entre nossos dedos as bordas opostas do Pacífico,
O que não fariam nossos antebraços alavancando-nos
de pedra em pedra?
Mais forte é o espanto de ver do alto
o destino.
O que fazer no alto de um monte,
no seu cume pontiagudo,
se não ver de longe todo o caminho ainda a percorrer?
Do alto deste cerro avistamos a savana.
Quão raro é conquistar sob os olhos seu encanto
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com suas árvores espaçadas pelo sol
sua terra coberta de cobre
e seus leões com torso de sabre
Qual deles teria entre a juba os olhos turvos de sonho
e a vítrea retina inebriada de luz?
Qual martiriza entre os dentes o tenro peito de um acauã
que no entreato de sua devoração murmura
seu ralentado canto ao ver tua imagem esvanecendo
entre as vibrações vermelhas do ocaso

a escrita diante do espelho

e

screver como suicídio em potência, virtual e inatual, do sujeito
petulante. quem no fundo no fundo pretende ser lido 2 mil anos
depois. já sem mundo nem leitores nem gente também estúpida. se
um texto sobrevive milênios é porque respondeu tão bem ao seu
tempo que passou a ser um componente da história. “escrevo para
apagar meu nome”, Bataille. neste momento escrevo senão para que
minha respiração volte ao normal. fugido duma cabine de biblioteca
onde meus pensamentos tumultuavam. milhares de ratos tentando
fugir por um cano onde só passava um por vez. mordiam
reciprocamente suas caldas, nucas e orelhas e a única coisa que
passava era o sangue rico em leptospirose. eu era cada rato e o
sangue e a bactéria. leptospira interrogansa. a escrita zerada em
Artaud: pra que, por que, como, o que escrever quando toda escrita
é porcaria. numa tarde de sábado abro a porta e me deparo com uma
andorinha que pendulava entre a vidraça e um grande espelho na
saída do meu quarto. sem nenhum acanho ou temor metia a cara no
espelho tentando lançar seu corpo para outra realidade. percebeu
que não passava de uma repetição e fugiu pelo corredor. lembrei do
meu gato quando filhote que de frente pro espelho atacava sua
imagem refletida. escrever como destruição de si. encarar-se como
outro e tentar feri-lo. adentrar a mata à noite sem lanterna e caçar
cada identidade e espancá-la. dormir sobre raízes tendo uma pedra
como travesseiro. quando o primeiro raio de luz secar a baba no
pescoço, buscar os restos e vesti-los como uma nova pele. escrever
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inescrupulosamente como experimentação de si. santificar a escrita.
pois para isso servem os santos: denunciar sutilmente as consciências
tranquilas do seu rebanho para quem quer devorá-lo.

maquinação do poema

d

esatado do mundo
significante de si
o poema intervém:
máquina de transmutas
peregrino no deserto
disposto às tentações de satanás:
I: negado o pão, a pedra vira arma
II: aceita o império para derrubá-lo em pedrada
III: precipita-se alheio aos anjos e morre.
cheio do espírito seu cálice transborda.
recusa do paraíso
desce ao hades para
ser o inferno do inferno
dos contos de canterbury
ressurreto não sobe aos céus
não deixa missão nem discípulos
servo de si lava
seus próprios pés e segue
com sua gagueira fazendo o milagre
das transformações incorpóreas
das coisas do mundo
Nota do autor: Os poemas “A Escrita Diante do Espelho” e “Maquinação do Poema”
foram escritos em 2015 e revisados no início deste ano. Embora não tenham entrado
no livro recém-publicado, O Cólera A Febre, são poemas que anteciparam a criação
dos poemas deste livro e demonstram a concepção de escrita poética e o tipo de
busca que resultou no livro.
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Jerome Knoxville | Antipoeta e editor do gueto.

sobre o que sonham monóceros?

P

orque monóceros sonham que nós existimos
— seres pequeninos dormindo sobre uma pedra sonhando
que nós existimos —,
então, nós existimos.
Nós e pedras,
desgarrados dos cursos das águas,
às margens de rios.
Nós e pedras,
e também estrelas e galáxias.
Nós e pedras,
reduzidos às experiências universais de eras;
[mesmo nos séculos em que não aprendemos nada,
em que erramos em tudo,
em que nunca estivemos tão tristes,
e também naqueles em que estivemos todos mortos e bem.]
Mas se monóceros não sonhassem que nós existimos,
se nós não existíssemos,
seria preciso que fôssemos inventados?
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Severino Figueiredo | Mora em Cabedelo-PB.
Embucetismos (edição do autor, 2019) é seu primeiro
livro e trata do tal “cidadão de bem”. Para adquirir
um exemplar (valor R$10,00 + R$5,00 de frete),
contatar o autor pelo e-mail: osevfig@gmail.com

prelúdio
i.

d

esque sentimos
o cheiro de merda
não passamos um dia
sem olhar as solas
de nossas chinelas
desque sentimos
pensamos: já passa ventania
como ao nariz de pó
e voltaremos ao cheiro de lama
da nossa continental mariana
mas continuamos sentindo
trocando de havaianas
comprando bom ar
quilos de goiaba madura
pra pôr na fruteira
ii.
muito depois
é que viemos notar
o rabo de nossos pais
a boca de nossas mães
unhas
dos ex-colegas do médio
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filetes de merda
na cueca
por entre canais e caninos
nas mãos que se davam com estas
então tentamos
com rolos e rolos de papel
escova acetona cepacol
entupir esse cheiro de merda
com o cheiro de um bolo de leite
com o cheiro de uma buceta molhada
com o cheiro de johnsons baby
até com o cheiro de lama
da ao menos democrática mariana
iii.
agora
desque nos pisar a merda
ela não vai passar um dia
sem olhar as solas
de suas chinelas

análogo

d

eram então de beber a ló
naquela caverna daquele monte
longe de zoar segundo gênesis 19
lá ló não viu coisa mais alguma
nem quando as filhas sentaram
em sua pica pra garantir gerações
deus assistiu a tudo caladinho
como quando assistimos à filha
do vizinho no mallandrinhas.net
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Luci Collin | Poeta e ficcionista curitibana, tem
diversos livros publicados entre os quais A árvore
todas (contos), Querer falar (poesia, finalista do
Prêmio Oceanos 2015), Nossa Senhora D’Aqui
(romance) e A Palavra Algo (Ed. Iluminuras, 2016),
premiado com a segunda colocação na 59ª Edição do
Prêmio Jabuti, na categoria Poesia. Participou de
antologias nacionais (como Geração 90 — os
transgressores e 25 Mulheres que estão fazendo a
literatura brasileira), e internacionais (nos EUA,
Alemanha, França, Uruguai, Argentina, Peru e
México). Também já traduziu Gertrude Stein, E. E.
Cummings, Gary Snyder, Eiléan Ní Chuilleanáin, entre
outros. Leciona Literaturas de Língua Inglesa na UFPR.

lida

n

esse dia mesmo
em que se é pura perda
em que se sofre saques e ludíbrio
catar os cacos
porque seguem tendo a mesma feição do todo
ajuntar migalha e estilhaço
e conjugar em modo subjuntivo
porque se quer depurar o que nos diz
o exórdio das rosas de inédito semanticismo
e não se pode demorar tempo
porque instaura-se um limo impeditivo
e mirram-se asas e expiram voos
e não se queira demorar tempo
porque precisa-se de quem cuspa firme à distância
de quem preste-se a ter os pés queimados pela brasa
de quem espane o logro dos discursos ferrugentos
e delate a rigidez das pétalas dissimuladas
de quem cutuque de quem esgaravate
porque nesse dia mesmo
não se pode mais tomar como acalanto
a ode espúria dos cínicos
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e não se pode mais tingir de falso rubro
o fundamento do sangue
e não se pode permitir que façam gorar
a pulsão apta e evoluída
flórea e vigorosa
do verso

acontecido

b

uscava a outra claridade
aquilo do invisível que o gato vê
aquilo de esmero na confusão do jardim
buscava o outro ouro
aquilo do magma no exercício de fundir-se
aquilo do frescor num recitar juramento
buscava o outro final da saga
aquilo de soprar deixas no escuro
aquilo de fundar os dogmas juntos
buscava a outra simetria
aquilo de imortal na ode ao rosário
aquilo de avocar a rescisão das jaulas
além de tudo buscava
cavalos já saciados numa fortuna
de pasto
de verão
e de afago
além de tudo buscava
a mesma boca a mesma sede fecunda
no querer da mesma água
num só trago
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incombinados

e

ssa algazarra dentro do peito
essa noite longuíssima
o sinal que fecha
e eu tanta pressa
essa valsa em que se tropeça
eu tentando segurar as águas
querendo soltar as rédeas
regando o que quer que seja que fosse
e esse estar alheio a tudo que é de fora
esse dia cheio de tantas horas
o sinal que abre e eu a marcha lentíssima
cena editada esse iceberg no meio da estrada
tal o inesperado abraço no vagão do metrô
e vem taquicardia mas é retrô e só rima
fanfarra tal gambiarra no meu peito
essa prece indébita tal mal súbito
a alforria que foi parar no lixo
esse lapso esse colapso
a praxe do trocadilho
esse não faz isso
esse está feito
esse vício

saque

s

im, eu roubei duas três mil imagens
e pensei em fazer a melhor ponte do continente
sempre fui ingênua
pensei em fazer a melhor estrada para o rebanho
sim, com imagens apropriadas
sempre fui de uma pretensão sinistra
eu espiei aqui e ali e sorrateiramente
surrupiei as imagens enquanto uns dormiam
enquanto se espreguiçavam
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e pensei em fazer uma trilha nos impenetráveis
sempre fui lunática
e pensei em estabelecer uma senda
sempre fui esquizoide e enfermiça
e pensei em fazer uma sentença
reunindo inconciliáveis
e pensei em fazer brotar surpresas
e atmosferas únicas e limpas
mas sempre fui provisória e insubmissa
é o que sempre disseram de mim
já que afanei usurpei extraí
uma imagem e apenas
uma
talvez do altar
talvez do nicho onde as relíquias
ou talvez aquela uma frágil e guardada só
no gesto
sem reprise
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Alberto Bresciani | Nasceu no Rio de Janeiro. Vive em
Brasília. É autor de Incompleto movimento (José
Olympio Editora, 2011) e de Sem passagem para
Barcelona (José Olympio Editora, 2015, finalista do
prêmio APCA de Literatura — Poesia de 2015).
Integra, entre outras, as antologias Outras
ruminações (Dobra editorial, 2014), Hiperconexões
(Ed. Patuá, 2014), Pássaro liberto (Scortecci Editora,
2015), Pessoa
— Littérature brésilienne
contemporaine (Revista Pessoa, edition spéciale —
Salon du Livre de Paris, 2015) e Escriptonita (Ed.
Patuá, 2016). Tem poemas publicados em portais,
blogs e sítios da internet e em revistas e jornais
impressos.

habitat I

G

uardei sob a pele
todos os peixes, as conchas,
anêmonas, veleiros antigos
e recuperados aos sargaços
Ninguém conheceu
os oceanos que devoravam
as moças e os rapazes
de olhos castanhos
O silêncio da maré baixa
sabe o doce
de frutas selvagens,
um mundo híbrido,
primeiro, anfíbio
À custa de nomes marinhos,
sobrevivo
Aprendi a respirar na água.
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epifania para terça-feira

O

nosso voo nesta manhã,
o sol de agosto purificando o ar

O nosso voo daqui a pouco
não será nada e, no entanto,
entre os galhos retorcidos,
não temos mais nenhum segredo.

cerejeira e flor

Q

uando não precisava,
foi amor

Com o tempo, o caminho
vazio e sem sol
Talvez, como Li-Po,
cantasse os grous,
escuras penas sempre
em céu de inverno
Rosto e aves
perdidas, distantes
No ideograma,
seu nome ainda é a flor.
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nomes escritos às ostras

E

stamos acostumados
às impossibilidades:
os antídotos e as armas
são os mesmos
e não nos lembraremos
de que o mundo acaba tantas vezes
(já não importa)
Estamos acostumados
a nenhum país,
às cidades cegas,
corpos que nunca
nos pertenceram
Os dias caem
— um a um —
e a alegria,
nas imperfeições dos rostos,
é retrato antigo.

desolação
I

T

iraram-nos o sol,
as mãos, a pele.
Estão secos os campos
de trigo.
Nesta baía,
a água não vive.
Repete a última
e desoladora palavra.
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II
Somos o povo
sem destino e herança
: surdos, cegos, vergados
III
À porta do templo,
os dentes dos lobos
nos raspam os ossos.
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Ni Brisant | Nasceu no verão de 1985 em AcajutibaBA. É autor do menor dicionário das galáxias e editor
na Selin Trovoar. Escreve para ter no que acreditar.

miúdos di passarin
aqui onde estou: agora.

ÉSincero como um bêbado que invade a missa, pede esmola e

admite que vai usar a grana pra beber.
Um pivete que pega 10 contos com agiota pra pagar o almoço de sua
namorada e… leva bolo.
Quando alguém desculpa nossos vacilos e atrasos, mas a gente
não consegue se perdoar.
É só aqui onde posso estar: agora. E eu tive o azedo no beijo como
um carinho do ex marido de Virgínia Wolf. Era toda a companhia que
uma nuvem pode ser para uma montanha. Eu tive no coração o que o
Chile precisou atravessar para chegar à liberdade.
Estamos no mesmo barco, passarinho.
Use esta âncora como guarda-chuva
!esta âncora é teu guarda-chuva!
Ninguém foi te buscar na porta da escola
Ninguém te esperou na rodoviária, na saída dos bares nem dos
hospitais
Ninguém nunca esperou por você
e isso te fez mais gente:
especialista em se virar.
Olhando do céu
alguém avista agora
estrelas no chão
quando
Palavra é pátria sem chão
aonde estamos:
agora
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Apontar os sete erros deste jogo não me fez campeão (nem um
segundo melhor)
goles sem copo já mataram mais sedes que águas tratadas
lençóis sem cama já foram mais acalanto que muitos hotéis por aí
A gente quer o infinito. E tudo é muito pouco — o melhor do mar é
que, ele inteirinho, é estrada e, quando se nada, nosso corpo todo
descobre o significado de caminhar entre a alma das nuvens.
Agradecer certas coisas, feitas tão de coração, soa até grosseria
Desculpa e obrigado: duas palavras que se anulam que nem aquelas
cartas daquele jogo que você adora
então
— obrigada
— desculpa
Tudo bem a gente diz automaticamente sem dar conta que está tudo
demolido — te espero no sono — a noite já vem tarde.
Teu jeito de gostar é canhoto demais, coração.
É que prometi não fazer poesia da nossa história
quando ela acabasse
e você garantiu que
quando o fim chegasse
— ele nunca atrasa —
não haveria do que reclamar
não transforme a gente em algo difícil demais
amor
é mais depois, viu?
é que toda história um dia pode acabar utensílio:
papel de parede, peso de papel, nome de bar, cachaça.
não pinte nossa história de uma cor só, viu?
que nenhuma pessoa suporta ver sua cria virar produto
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artista detesta que transforme sua obra em algo repetido, funcional,
reluzente, Romero Brito
resistência é um produto caro demais
a maioria só leva a embalagem
a gente gosta mesmo é do que não sabe, né?
único batismo que creio é a vaia
luz cortada, sabe?
[ainda que a gente nunca mais
Não seria o fim]
e ninguém nasce duas vezes
do mesmo modo
Depois do fim
aprendi com meu fígado, pelos, unhas e erros — a renascer —
caminhei tempo demais entre armadilhas
me feri tanto a ponto de encontrar acalanto em arames
silêncio me ensinou mais que qualquer música
sem testemunha para o meu perdão
dancei no coração do mar morto
Antes
queria uma foto pra guardar de recordação
mas, ali estáticos, vi o flash imitar eternidades
E eu, que já morri tantas vezes só pra chamar sua atenção,
ao seu lado sei como sente-se a roupa em contato com o amaciante:
a vida passa melhor
Antes da memória
deitava meus óculos sobre a mesa
você os calçava, mirava os três lados da janela
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fazia modos de juiz de futebol com ambição de xerife num filme de
Spike Lee:
— então é aqui que você se esconde, hein
— queria experimentar teus olhos, deixa
— depois devolvo, juro
— só um pouquinho, vai
E decorava capitais e poemas como se palavras pudessem comprar
pão cacau show e tinta vermelho sangue para disfarçar o vazio dos
lábios
Quero guardar teu perfume
igual no filme
como faz?
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Patrícia Lavelle | Professora do Departamento de
Letras da PUC-RJ e doutora em filosofia pela EHESS de
Paris, onde morou entre 1999 e 2014. Como ensaísta,
publicou Religion et Histoire. Surleconcept
d’expérience chez Walter Benjamin (EditionsduCerf,
2008), O Espelho distorcido. Imagens do individuo no
Brasil oitocentista (Ed. UFMG, 2003) e organizou
vários volumes coletivos. Como poeta, publicou
Migalhas metacríticas (7Letras, Megamíni, 2017), Bye
bye Babel (7Letras, 2018, primeira menção honrosa
no Prêmio Cidade de Belo Horizonte de 2016) e
organizou com Paulo Henriques Britto O Nervo do
poema — Antologia para Orides Fontela (Relicário,
2018).

golem (1)

Argila ardilosamente em sopro
modelada
o Golem na palavra
aspira pensamentos
coisa feita letra pura massa informe
a forma vazia
presa no poema
move
os fios
da minha
da tua
inconsistência:

move-se
no fluxo
da tua
da minha
consciência
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golem (2)

p

alavra de barro:

elástica liga
do âmago, ânimo
e imagem
palavra de vidro:
o que deforma
o líquido
dá forma
ao vaso
verdade é sopro
que ateia e apaga
o fogo
palavra de carne:
palavra em carne
viva
| o poema Golem (1) foi publicado em O Nervo do poema — Antologia para Orides
Fontela (Relicário, 2018); o poema Golem (2) é inédito. |
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Patrícia Reinbrecht (1974) | Nasceu em Rio GrandeRS e se mudou para a capital, Porto Alegre, no final
dos anos 1990, depois morou dez anos em
Florianópolis e desde 2010 é uma sulista perdida em
Brasília. Publica seus poemas nas páginas do
Facebook e do Instagram Minha busca em diários e
na revista Criado Mudo, da plataforma Medium.

as outras de mim

S

ou uma mulher
ainda menina.
Sou aquela que pede
e aquela que ensina.
Alugo meu ombro,
distribuo esperanças,
cobro presenças.
Sou aquela que peca
e a que dá a sentença.
Sou várias em uma,
sem me esquecer de mim.
Sigo avante nesta estrada,
sem me importar
com olhares e juízos,
nem com quem não entende
a direção que o mundo me deu,
pois, no final de tudo,
quem sabe da minha vida
e das minhas agruras
sou eu,
somente eu...
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os fios

O

fio da meada,
o fio de linha,
o fio da navalha,
o fim da vida.
Um fio de esperança,
um fio de novelo.
Um fio que cai da roupa
e gruda no espelho.
Um fio de luz no túnel,
um fio de amor no tempo.
O fio elétrico que me une
ao mundo e aos acontecimentos.
Fios emaranhados de mim
que passeiam por entre visões.
Pedaços de fios se perderam
em meio a vãs ilusões.
Desfiada, cansada, vazia.
Os fios que me vinculam a tudo que me cerca,
também me tornam arredia,
em busca do fio que nos liga ao infinito,
para que eu nunca perca a conexão,
Fio delicado que dá o laço no presente,
o fio de ouro que remenda o coração.
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terapia

A

ceitei-me como sou,
levou tempo,
precisei me educar.
Vi-me ali, tão frágil,
disposta a entender,
o que a vida faz com a gente
quando começamos a nos reconhecer.
Pés errantes,
alma grená.
Eu sou como um novelo emaranhado,
cujo nó que o desenrola
eu ainda não sei bem onde está.
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Sérgio Medeiros | Nasceu em Bela Vista-MS e vive
atualmente em Florianópolis-SC, onde leciona
literatura na Universidade Federal de Santa Catarina
— UFSC. É poeta, contista, dramaturgo, ensaísta e
tradutor. Publicou, entre outros livros de poesia, A
idolatria poética ou a febre de imagens (Prêmio
Biblioteca Nacional 2017) e Trio pagão. Lançará dois
novos livros em 2019: N descritos com rimas (poesia
visual) e A filha da figura (novela gráfica). Traduziu,
com Gordon Brotherston, o poema maia PopolVuh e
a crônica histórica A retirada da Laguna, do Visconde
de Taunay, escrita originalmente em francês.
Publicou, entre outros ensaios, A formiga-leão e
outros animais na Guerra do Paraguai. Como
dramaturgo, reuniu três obras satíricas no volume As
emas do general Stroessner e outras peças. Colabora
no jornal O Estado de S. Paulo.

os caminhos e o rio

O

CAMINHO ANIMAL

— o cachorro distraído que trotava livre na rua de repente volta
voando seguido de perto por um velho veículo trêmulo
— o inseto prateado aguarda em pé na borda de uma camélia como
se ela fosse uma caverna rubra
Então salta para trás
O CAMINHO CELESTIAL

— a escada de caracol é levada pela caminhonete veloz por uma
estrada ziguezagueante como um saca-rolhas que apontasse o afiado
bico torcido para o céu azul
— depois que o aviãozinho passa buzinando atrás das palmeiras
imóveis da praia surge no céu cinzento a longa faixa azul ondeante
que ele arrasta
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O CAMINHO ASSOMBRADO

— as folhas caem (ou se jogam) dos galhos como se a brisa quase
nula fosse súbita ventania
— depois de rodopiar no ar agitado o saco de plástico gruda numa
grade de ferro onde fica parado feito uma ave que tivesse feito um
pouso aprazível
O CAMINHO RUDE

— a grade do jardim é arrancada pelo mar
arrancada e logo colada por ele no mesmo lugar
em pé
e apenas úmida de sereno
— o mar dá um chute no portão de alumínio
mesmo sem tocá-lo
mesmo sem salpicá-lo de espuma
O RIO DOCE

— quando ligo de madrugada o chuveiro o som de um helicóptero se
aproxima da casa e no instante em que a água molha o piso uma luz
varre os azulejos da parede
— no domingo de manhã sem sol o velho barco amarelo se afasta
rápido sem ruído enquanto outros
escuros
acionam os motores indóceis imóveis na água trêmula
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Julia Raiz | Escreve e é professora no cursinho “tô
passada” do Transgrupo Marcela Prado. Faz
doutorado em tradução, ensaio e crítica literária
feminista. Edita os blogues literários totem & pagu e
pontes outras. Seu livro de estreia diário: a mulher e o
cavalo saiu em 2017 pela Contravento Editorial.

p/ raphael sassaki

p

osso dizer que a tarde passou a estar
estranha da hora que você ligou
pra encomendar um poema eu te
pago você gritava eu te pago
e não é pouco desliguei
na sua cara menos
pela grosseria e mais porque o sinal
abriu e vinham na minha direção três
freiras em azul imaginei suas unhas
sujas alisando a costura do hábito celeste elas
cegas pra sua imundície me olharam com caras
de servas como se eu fosse confúcio e tivesse
estudado em king’s college dou-lhe tapas
na cara já que não sou capaz de bater
em você tá aqui o poema cisne de fraldas
foi em abril eu me lembro
embora em meu espírito
fosse dezembro a vida recomeça
quando beijo meu marido
na boca e isso o mata minha voz
desfez-se em lágrimas
pegou-me a mão há uma frase
no breu de confúcio que diz
jiang-xin-ói-xin
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alacrã

o

ntem sai pra beber com um rapazinho com idade pra ser teu
filho talvez ele seja mesmo tinha os mesmos olhos de gente que
se espreme diante da imensidão do mar vermelho lembro que você
chegava mais uma vez carregando o guarda-sol arco-íris girando tão
rápido que me prendia num pesadelo libidinoso e branco seu filho
tem uma tatuagem da minnie nas costas consigo ver bem desse
ângulo como uma ave de rapina um olho nas costas outro em você
criança passando na calçada puxando o braço desta que te leva pelo
punho olha ali a bruxa no vidro você quis dizer mas o assombro calou
a tua linguinha de trapo seu filho se chama q. e depois dessa noite
ele vai procurar maneiras variadas de me agradar tem no fundo da
mente uma receita de bloody mary sem manjericão que menino mais
estúpido angela você fez um péssimo trabalho.

s/título

M

e vejo anos atrás no cabo grego de Sunião
doendo o pé infeccionado, Filoctetes/São Sebastião
no corpo de mulher, mancando longa trilha de rastros,
apoiada braço esticado sobre a colina de um mar
no fundo as rochas rubras onde uma onda tubo
escandalosamente branca me disse que outra arrebentara,
imagino a força da água naquela altura dos sonhos,
sabendo que a queda deliberada não é minha missão,
e ainda assim o tempo todo nutrindo, medindo com o dedo a ferida.
Bom, isso também é mais uma coisa que já foi. A mulher
que ninava o próprio sofrimento morreu. Sou sua filha.
Amo a colcha de cicatrizes com a qual ela me cobre
e ainda assim quero seguir com você desde aqui
lutando contra a tentação de fazer da dor uma carreira*
*entrei na casa da adriana rica e tomei à força
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Wanda Monteiro | Escritora e poeta, uma
amazônida nascida às margens do Rio Amazonas, no
coração da Amazônia, em Alenquer, Estado do Pará.
Reside há mais de 25 anos no Rio de Janeiro, mas só
se sente em casa quando pisa no leito de seu rio. Seu
livro mais recente é A liturgia do tempo e outros
silêncios (Ed. Patuá, 2019).

poemas do livro ‘A liturgia do tempo e outros silêncios’

A

linguagem poética talvez seja o último refúgio da humanidade. A
escritura poética restará — mesmo — como tesouro
arqueológico da remota paisagem dos sentidos e percepções do
humano.
em campo aberto de afetos
ferir-Se
no deslimite
sob
êxodo
transpor fronteiras
===
pisar no auto-exílio
no exato quando do entreato
o tempo nos toma de assalto
parte-nos ao meio
aloca-nos fronteiriços
imersos no espanto
olhos no passado
olhos no futuro
o presente carregado de impossibilidades
I
em leito outrora fecundo
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línguas ondas quebravam sonantes
ao toque da lira
no-ágora-do-outrora
só há espectros
mudo-surdos
habitantes de um deserto
seco e demente
de palavras
II
no gargalo da garganta
ergue-se um mausoléu de asas
em santo sepulcro de palavras aladas
III
que presságios trás a mudez
do flagelo verbo
fugitivo de um poema em chamas
?
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Andrei Ribas | Autor dos livros Cada amanhecer me
dá um soco (Bestiário, 2016) e Romântico visceral sob
o céu fragmentário (Bestiário e Artes & ecos, 2017).
Tem trabalhos reproduzidos nas revistas eletrônicas
Plural, Flaubert, R.Nott, Pessoa, Mallarmargens,
7faces, Subversa, Gueto, entre outras.

a Bolaño

o

deserto de Sonora
feito leão albino ao sol do meio-dia
corpos femininos & mortos desovados por toda Santa Teresa
combinados ao fedor e feiura
(não fossem objetos de crimes, só
apêndices na geografia maldita),
putas que assassinam e chamadas
telefônicas no aparelho que não funga,
não recebe nem envia maydays
tu viestes evadido, ofertando maravilhas
boas e más
travestidas em linguagem, denunciando o Chile,
transando/trançando México, Las Vegas, Paris, Alemanha,
um mundo teu libelo-quintal
respirando jornalismo mas vomitando
noticiários alargados pela
mentira literária — nos processos,
entre exterminar cigarros e leituras,
mariposas se batem sincronizadas
nas lâmpadas amarelas a te hipnotizar, ideação
do livro aberto descansando no varal,
O testamento geométrico de Rafael Dieste
legando à brisa a resolução que o
professor viado de literatura latino-americana abandonou
evocando Duchamp
porque arte cênica é
tática, titânica,
trisca turva e térmica
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totalmente tola a torcer os tipos
tais o boxista e o mergulhador
neste ínterim
os detetives perscrutam e continuam
selvagens como o Terceiro Reich
em si e na escrita terceiromundista
(só inquirir não protege o interrogador
de não se afetar pelo que ouve)
entre tu e tantos, a afinidade constatada: a literatura um refúgio, um sustento
uma escada-tobogã
nada os torna mais íntimos do que isto, chileno
a tola tentativa de traduzir-se por palavras seja no teclado que for
põe músicas gestando dançarinos confortados pelas derrotas
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Guilherme Gontijo Flores (Brasília, 1984) | Poeta,
tradutor e leciona latim na UFPR. Estreou com os
poemas de Brasa Enganosa, em 2013, finalista do
Portugal Telecom. Em 2014 lançou o poema-site
Troiades — Remix para o Próximo Milênio. Essas
obras deram início à tetralogia Todos os Nomes que
Talvez Tivéssemos. Como tradutor, entre vários
outros, publicou A Anatomia da Melancolia, de
Robert Burton (2011-2013, premiado com APCA e
Jabuti).

solo
1

P

rado cerrado soterra não tem corpo
a grama cresce em fúria
nos edifícios que ensaiamos
em construir nos edifícios
que preparamos por embasar
sobre edifícios que sonhamos
em erigir para edifícios
que agora tombam
erguido ao céu num rito
alegre das miradas
o AR15 entoa
e sob a cena os pés
acenam as passadas
um garoto acontece
de beijar o céu
excuse me while
a cena acaba`
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2
Prata encerrada sob a terra não tem cor
a frase é velha vale pouco
perante a cara
que aparece nos jornais
velhacos das agendas
nacionais perante os pastos
que ensaiamos em sonhar
o ouro é preto e explode céu acima
nas gargantas metálicas das mídias
são hoje cento e quantos corpos
correntes nas esquinas
são toneladas de lama
a mesma sobre os rios
águas do rio ninguém bebe mais

3
Uma menina atravessa a esquina
e se concentra enquanto zunem
centigramas de chumbo
asfalto acima rumo a tudo
que ela ainda considera
chamar de terra
são clichês poesia será parca
sob a cena chumbo sem número
dos dias será fraca
diante dos instantes
metralhados nas câmeras será nula
nas feridas dos que expiram
sem sentido
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4
A contagem dos corpos segue cega
na foz na fonte e nos estanques
alguém sussurra nomes como
senegal ou beirute ou meros nomes
alguém contou as pilhas pela síria
alguém mal fala porque
os anônimos se amontoam
num canto os anônimos
entoam novos cânticos
numa fumaça
são cânticos aos drones
a morte é um mestre em toda a terra
resta o carvão dos corpos

5
Minas não há mais
dali alguém responde minas
nunca houve
daqui alguém replica
o sangue é negro
e corre o sangue
e negro e chega
o sangue corre
e chega o sangue
chega e cantam
o mantra eterno
das religiões
quanto tempo
vai durar
meu choque
o sangue é seco
e sofre o manto
negro das religiões

| página 120 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

o sangre é negro
e morre
no mantra seco
das religiões

6
Alguém volta correndo
a cena é lenta
alguém volta correndo
enquanto alguém espera
a cena é mais romântica
jovens que de pretos e pobres
ainda e sempre restam
por pobres e pretos
sempre restam
mesmo que nem tão
pobres e pretos
fuzilados pela polícia
alguém volta correndo
e num enlace envolve o braço
e beija e é beijado
a propaganda é de desodorante
alguém volta correndo
e sai beijado
por ciclones e queimadas
alguém volta correndo
as mãos se tocam num sorriso

7
Paris não é o fim do mundo
a lama explode além
e nunca pode ser a mesma
nunca entraremos na mesma terra
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que sobe acesa pelo escapamento
ao raio opaco deste sol
escolas encerradas
se ocupam por garotos
que ocupam suas tardes
em descerrar as vidas
os corpos ganham corpo
frágil parco vivo
alguém procura por capim

8
Pasto surrado desterra não tem coro
se a lama abraça os braços
todos deste rio se este rio
teima e reteima em desaguar
no mar se nossos peixes
serenam sob as águas
um verso ainda
eu seria mulher da vida
eu corro nas entranhas do dia devagar
eu tenho filhos e não faz sentido
eu seria mulher do mundo
eu leio whitman para os desmembrados da manhã
eu cruzo serras e não faz sentido
eu seria a mulher do fim
eu canto quando a voz se arrasta
eu seria a mulher do fim do mundo
mas a voz não faz não chega à foz
a voz não traz não chega ao rés
a voz
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9
Você constata triste
que já dinamitaram
a ilha de manhattan
talvez ainda reste voz

10
O sol no sal
alguém viu parece
alguma sauna
estalactites no concreto
estalam sobre máquinas
de costura entrelaçando
o nome sweatshop
a loja escorre o mesmo
beijamos novamente
as marcas de eldorado
achamos novamente
a terra sem mal
seguimos novamente
à terra de linchamentos
| poema do livro carvão :: capim (Editora 34, 2018). |
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calí boreaz | Nasceu no outono, em Portugal. de
origem parte do Ribatejo, parte da Beira Baixa,
estudou Direito em Lisboa em meio às noites de fado,
depois aventurou-se a leste, viveu um tempo em
Bucareste, onde estudou Língua e Literatura Romena,
e também Tradução Literária, até que atravessa o
Atlântico rumo ao sul, no virar de 2009 para 2010,
para viver no Rio de Janeiro, onde estudou [e
continua a estudar, e a realizar] o ofício do Teatro. Na
literatura, traduziu do romeno os romances O
Regresso do Hooligan (Ed. ASA, Portugal), de Norman
Manea, e Lisboa para sempre (Ed. Thesaurus, Brasil),
de Mihai Zamfir. Seu livro de estreia, outono azul a sul
(2018), marca sua luso-brasilidade e tem uma
extensão fotonarrativa no instagram @caliboreaz —
ferramenta dinâmica que complementa o livro com
as imagens que o inspiraram e as que seguem
precedendo novas escritas. Seus poemas foram
expostos em forma de videopoemas no Hyderabad
Literary Festival 2019, na Índia.

#dia25 | falha geográfica

e

sta noite não sei
o mundo, arrepiado,
está entrando aos trambolhões
todo pela rachadura que se abriu
à latitude -22.9 com longitude
-43.1 ali mais coisa
menos coisa na altura
do posto 5 mais concretamente
a 20 passos da linha do Atlântico
exatamente no ponto em que
é possível caber entre braços
toda a paisagem indecente
quântico interstício
de tudo
que é íntimo e ausente e eu não sei
o mundo, arrepiado, está
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todo indo por ali abaixo
num vício biográfico
danado
o pior minha gente
é que a fenda tem luz própria
é toda colorida de açaí e acerola
e tem um barulhinho
lá no fundo
espera aí
é uma caixa de fósforo
tem alguém batendo nela
a cadência nova do samba
o mundo tá doido
o mundo tá doído
quer chegar junto
chega mais cabe mais
e não há controle
não há respeito
é trambolhão mesmo
o mundo está desaparecendo
aos poucos esta noite
a rachadura fechará
pontualmente antes que eu chegue
para ligar o dia
e avaliar os danos
é assim desde que a geografia nos falhou
—
ps: este domingo
passa lá no posto 5
para eu te ver passar
vou estar lá na areia
a 20 passos da linha do
atlântico
com os pés firmes
no magma azul
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pulmões expandidos para a avalanche
quântica de oxigênio
de binóculos
ou telescópio
só para te ver passar
no equilibrismo óptico
de te encontrar entre milhões
de meteoros secundários
e depois, o mundo
o calendário o mar os luzeiros
talvez se entendam
vou estar lá na areia
para te ver passar

dedicatória

v

ai ficando tarde
tardo. estou abotoando
minha coragem
mudei de casa, de estação
mas de saudade não, não mudei
bem tentei, nos classificados nos bondes
mas teu olho esquerdo é tão
diferente do teu olho direito
ninguém mais desobediente
do que o confuso de peito
está ficando tarde. ok.
tenta apreciar o manuseio de horizontes
o plantio de um novo planeta
ainda intermitente
antes, te dedico a leve chuva
que rodeia os templos
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fóton

i

sso era no tempo em que
a luz de maio entrava
pontualmente
às quatro da tarde naquela
avenida da Urca com aquela
soberba dourada bêbeda de américa
e se refratava nos recortes
insuspeitos dos troncos dos coqueiros
do alcatrão malemolente
para finalmente se alojar
em algum indício corpóreo
de uma microexplosão
e durava quatro minutos
precisamente — a luz dos maios rotos
e logo mais à frente
o verde dos morros
a respirar nuvens
isso era no tempo
em que maio explodia e éramos jovens
de nós — e logo esplendia
pelos ralos tudo que escrevíamos
com luz
| poemas do livro outono azul a sul (Ed. Urutau, 2018), publicado em Portugal e no
Brasil, com ilustrações de Edgar Duvivier e António Martins-Ferreira e posfácio de
João Almino. |
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André Luiz Pinto | Doutor em Filosofia e autor de Flor
à margem (edição particular, 1999), Primeiro de Abril
(Ed. Hedra, 2004), Ao léu (Ed. Bem-te-vi, 2007), Terno
novo (Ed. 7letras, 2012), Nós, os dinossauros (Ed.
Patuá, 2016), entre outros.

I

P

assaram-se os dias
e só agora você pergunta
o que acabou
com a sua poesia
Você realmente quer saber
sonha que eu diga
do galo que matou a madrugada
do lobo que preferiu
a vovozinha? Mas você insiste
e como insiste. Sorte a sua
sorte a minha, que temos um
ao outro, temos a família
Continue assim

II

A

quela emoção
que se tem com os amigos...
As coisas são o que são
e não adianta refletir sobre elas
Sempre pensei
em comprar uma arma
Quer saber?
Comprei
Dizem que só funciona
nos filmes
...mas prefiro descobrir da minha maneira
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III

I

ronia? Sem dúvida, mas sem cicuta.
Cada um sonha com a revolução que merece
Revolução sem sair da poltrona.
Amor em não sair do lugar.
Um post em repúdio à ação da polícia.
Sonho (apenas sonho) com muitas formas de rebeldia.
duas coisas
muito importante que você saiba

Éque precisa começar a quimio o mais rápido possível
e que para uma pizza pré-cozida
são dez minutos
no forno.
V

H

ortênsia é a flor mais viva
maldade que age devagar
Luzeiro que corrói as entranhas
Saboreia uma
Os postes piscam
brindam das janelas as mulheres
políticos abrem as contas
para que vasculhem qualquer indício
e eles sabem que vão encontrar
Hortênsia é assim, réstia de luz talvez
Sei que tem esse efeito
vi naqueles que comeram
nos que lambuzaram
com a sua graça.
| poemas do livro Migalha (Ed. 7Letras, 2019). |
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Ellen Maria Vasconcellos | Veio de Santos e mora em
SP. É autora dos livros Gravidade (2018) e Chacharitas
e Gambuzino (2015, edição bilíngue), ambos
publicados pela Ed. Patuá. Editora de livros didáticos
de inglês e espanhol, é doutoranda em literatura
hispano-americana contemporânea na Universidade
de São Paulo, além de tradutora freelancer de
literatura em inglês e espanhol. Tem traduções e
poemas publicados em diversas antologias e revistas
literárias nacionais e internacionais.

se eu me sinto latino-americana?

S

e me roubam a prata como às uruguaias
Se me matam de fome como às peruanas
Se me secam de sede como às bolivianas
Se me arrancam a língua como às paraguaias
Se me tiram os olhos como às jamaicanas
Se me desaparecem as veias como às panamenhas
Se me queimam a pele como às dominicanas
Se me comem a carne como às brasileiras
Se me querem distante como às cubanas
Se me querem invisível como às guianas
Se me querem pequena como às equatorianas
Se me querem muda como às nicaraguenses
Se me querem surda como às salvadorenhas
Se me querem puta como às porto-riquenhas
Se me querem escrava como às mexicanas
Se me querem pobre como às haitianas
Se me querem morta como às guatemaltecas,
Sim, me sinto latino-americana
e inclusive depois de morta
seguirei sendo desta terra.
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gravidade

o

nde caem as maçãs
jaz a teoria
quanto pesa um corpo
quando ainda é
semente?

a poesia viverá

a

inda que ninguém me escute
e veja a escuridão
ainda que a água siga subindo
e me doa o corpo
ainda que a rejeição se misture ao esquecimento
e nasçam ratos
ainda que me peçam caos
e se abra um buraco no chão
ainda que eu morra na fuga
e alguém me chame
ainda que eu veja a luz
e a água siga baixando
ainda que me doa a alma
e o abraço se misture à memória
ainda que nasçam flores
e me peçam silêncio
ainda que se faça amor no chão
e eu morra na espera
A poesia viverá
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André Nogueira | Nasceu em 1987 na cidade de
Herdecke, Alemanha Ocidental. Registrado cidadão
brasileiro no Consulado em Munique. No Brasil desde
1991. Vive atualmente na cidade de Campinas.
Formado em Filosofia pela Universidade Estadual de
Campinas e em Literatura e Cultura Russa pela
Universidade de São Paulo. Tradutor, poeta, ensaísta.
Autor de O Presidente me quer morto (Ed. Urutau,
2019).

esses filhos de uma loba

D

irigi à arquibancada
meu rugido incompreendido
para os filhos de uma loba.
Ao chegar em seus ouvidos
o clamor da minha boca,
eles saíram —
os patrícios, os plebeus,
de seus liceus, de seus hospícios
ou detrás de uma fontana.
E lotando o coliseu
para escutar a minha ira,
nem sequer a pulga coube
atrás de orelhas em abano.
Já o respeitável público
em júbilo ovaciona
o cesáreo adestrador:
“Eeeu...
sou romaaano…
com muito orguuulho...
e muito amoooor...”
Quanto a mim, fui das savanas
um temido caçador.
Da minha África querida
me trouxeram acorrentado,
e para mim mais dolorido
| página 132 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

do que grades e grilhões
é lembrar como esse roubo
me custou a minha juba.
Esses filhos de uma loba!
E outra vez o meu rugido,
glória última, ecoou:
“Se arrebento estas argolas
na arquibancada subo,
estraçalho o domador,
mijo na porta do Senado
e de Roma tomo o trono.
No correr dos trinta anos
de meu régio de tirano
terá tempo de crescer a minha juba”.
E responderam-me os romanos:
“Vai pra Cuba!”
Nero, o imperador, fez um aceno
ordenando que soltassem na arena
a fera e o gladiador.
Ouvi rugir meus camaradas
leões de cabeça raspada,
a lamentar no calabouço
a agravada minha pena
pela hiena engravatada.
Eu clamava por socorro
mas o povo com os punhos
agitava por, supunha-se, um osso.
Implorei também a Deus
que retirasse minha alcunha
de Senhor dos animais.
Mas inflamavam-se os ânimos
e unânime ecoava o coliseu:
“Todo poder a Barrabás!”
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Pensei num novo plano:
amolecer os corações,
e desarmar o rei romano
com uma revolução da paz...
Deitei com a barriga para cima,
como um dócil felino,
e levantei a minha pata
oferecendo-me aos demais.
O gladiador parou estupefato,
a multidão guardou silêncio
e Nero desmaiou como uma menina
nos braços de seus serviçais.
Ergueu-se o portão de uma garagem
e de lá saiu à toda
um andar da carruagem
em desgovernado consenso,
guinando para a direita.
O gladiador bateu com o globo
incrustado de espetos,
e esses filhos de uma loba
enfim gozaram satisfeitos
mamando nas mesmas tetas,
tudo do mesmo jeito,
mas eu levo para sempre
um golpe de globo no peito.
Maio 2016

a viúva do jornal

C

om o envelopinho pelo viaduto.

No envelopinho
uma passagem para Santa Rita do Sapucaí,
um trocado para um lanche e uma coca
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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,
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...
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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.
“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...
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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 essas pontes!
E aos montes caiam pedras
sobre os edredons dos maus.
Abril 2017

o presidente me quer morto

O

presidente me quer morto.
E mais quarenta e seis por cento,
e meu pai, meus avós e meus tios
me querem morto sem saber.
Nem de longe lhes ocorre ao pensamento
que amanhã sob o fuzil
pode ser eu, ou ser você...
Da guarita o rosto redondo
do porteiro, acenando com a mão,
o bom velhinho joga aos pombos
na praça farelos de pão,
e conversando alegremente
motorista e passageiros,
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a bordo do bonde,
que sorriem com bondade
e me respondem: “Boa tarde!”
Nem de longe
lhes ocorre
ao pensamento! —
se é esta realmente
a vontade
que eles todos compartilham.
Penso, e talvez
esteja errado,
que todos são bons,
mas quando for a minha vez
de ser levado
ao paredão,
haverá quem aperte o gatilho
e quem chore tendo entregue
o próprio filho.
Está difícil de se amar a humanidade,
e mesmo assim eu insisto,
com um misto
de terror e apatia,
e ando sem norte
pelas ruas da cidade,
a pensar que minha morte
é a vontade
da absoluta maioria.
Mas eu sei que não é isso
o que pensam realmente,
e também sei como é difícil
não ceder à sintonia
urgente do rádio,
ao ódio servido
em cada banca de jornal.
Meus queridos!
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Eu sei que nenhum de vocês
me quer mal!
Mas quando for a minha vez,
já não lhes dará ouvidos
carcereiro ou general.
Outubro 2018
| poemas do livro O Presidente me quer morto (Ed. Urutau, 2019). |

| página 139 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

Maria João Cantinho | Nasceu em 1963, em Lisboa.
Viveu em África durante a sua infância e licenciou-se
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abate diário
1.

p

orque só se pode sonhar
no lugar de um outro, escrevo
e ainda assim sucumbo
numa mudez sem saída
porque a língua não salva o olhar
nem a mão, nenhuma mão, pode tocar-te.
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Percorres, de olhos no chão,
essa linha traçada pela promessa
pela qual trocaste todo o dinheiro
trazendo os filhos,
a quem, sorrindo, falaste
de um novo mundo
longe da guerra longe da fome
esperaste longos dias à deriva
enquanto a criança morria nos braços da mãe
e a terra se avistava ao longe
cantaste, baixinho, enquanto choravas
e vestias a mortalha do olhar
deus, esse deus, onde estava agora?
Nenhum canto nenhum salmo
o vento calou-se sob o mar
Mais tarde seria um outro
no lugar de um outro, sem fim,
a luz do mar é cruel, senhor
e a terra está cada vez mais próxima
mas os lábios secam, a fome devasta
as noites são frias frias
deus, esse deus, o deus dos outros, onde estava agora?
A terra está tão perto
os olhos cegaram-me
de tanto olhar a luz deste mar
a promessa fez-se noite
e canto, baixinho, um salmo
à espera que ele nos responda
deus, esse deus, abandonou-nos?
A terra estava tão perto. À distância de um sonho.
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2.
Vieram do norte e ocuparam o seu lugar
estenderam uma manta negra
tão grande que tapou o sol
e o mundo mergulhou na sombra
o ar que as mulheres respiravam era fétido
e as crianças ficavam doentes
e de olhos vazios, com males estranhos
e os pássaros fugiram, não se sabe para onde
mesmo na Primavera não regressaram
porque a sombra não desaparecia
e a sombra estendia-se cada vez mais
agora não era só a terra, mas havia também o mar
que já nem era claro e transparente
e os peixes davam à costa, sem vida.
Os homens procuravam o esquecimento
nos braços das mulheres e nos bares
enquanto o velho pescador lhes falava
do mar antes da chegada da sombra.
Os homens cansavam-se das palavras do velho
esse louco preso ao passado
mas qualquer coisa os levava
todos os dias ao bar
a ouvir as histórias do velho
lá fora era o vento, sabiam,
o silvo do mal, essa sombra ininterrupta
que trazia doenças e escuridão.
Qualquer coisa os fazia acreditar
um fio longínquo que os trazia de volta
ao tempo dos nomes
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ao tempo de um silêncio cheio
e sem medo.
Pode um homem sonhar, ainda,
enquanto as asas do mal o assaltam?

afrin
Para Hussein Hasbach

D

izem que o pesadelo dos soldados do Estado Islâmico
é ser morto por uma mulher,
dizem que não terão as 72 virgens
nesse paraíso sonhado que os espera.
E elas, peshmerga, enfrentando a morte,
olhos de tigre, saltam-lhes ao caminho como demónios
livres e sem véus, implacáveis,
elas que, no amor e nos filhos, respiram a ternura
e a salvação.
Ceylan matou-se com a última bala de que dispunha,
talvez tivesse tido medo nessa hora,
mas o tempo não é para medos nem delongas
e Ceylan também não sabe ser heroína
que isso é para as ocidentais plasmadas
No tédio das suas vidas vazias,
entregues à contemplação de miragens,
criadas pelos que vendem a morte
em longínquas paragens.
Arin fez-se explodir, para não cair em mãos inimigas,
O seu corpo matou tantos quanto pôde,
em nome de um povo, que só na alma e no coração
conhece a sua pátria,ardendo
no olhar das suas crianças, quietas,
à espera do futuro, que silva entre as balas
e o sangue, as vísceras dos seus mortos.
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Aqui, em Efrin, só a morte canta,
só ela floresce, petrificando,
diante da nossa indiferença gelada, muda.
*
na terra do meu pai corria um rio
e não era ainda o do tempo
nem eu nadara nas múltiplas
águas de Heraclito, um rio
onde a sombra e o riso
acolhiam o nosso corpo
ainda intacto
no incêndio da manhã
na terra do meu pai havia laranjas
e chão, havia sol
e nós ouvíamos a respiração da noite
por dentro das raízes das árvores
e o rio falava com as pedras
e com a luz
e nós corríamos
ou éramos levados pelo vento
na terra do meu pai não havia medo
só um rio
e os homens tinham nome
era um rio por coração
era um nome
para um homem.
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savana

S

e eu te pedisse a demora, pai,
De um corpo adiado, ainda,
e te contasse de novo as viagens
que fazíamos no tempo antigo
e as minhas palavras pudessem
aquecer o teu olhar, trazê-lo de novo
ao meu chão, às minhas mãos,
como as histórias que me contavas
e depois ríamos inteiros.
Se eu te pedisse a demora, pai
para recomeçar a vida, para recompor
a ruína, juntar todos os ossos
para te devolver a luz da savana
e a respiração das árvores, o inexaurível canto
da terra, do rio que havia
e do olhar bravio das gazelas
no fulvo dorso da madrugada.
Se eu te pedisse a demora, pai
para recomeçar tudo de novo,
infância e areia correndo por nós,
só a música e o segredo da savana
o fogo da tribo, a dança
e sempre o tempo
o da fala antiga
o que se anela com deuses
e com o pó.
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Roberta Tostes Daniel | Poeta, autora de Uma casa
perto de um vulcão (Ed. Patuá 2018) e Ainda ancora o
infinito (Ed. Moinhos, 2019). Tem participações em
coletâneas e revistas literárias, impressas e digitais.

s/título

A

batalha começa
nas duas crateras
do meu rosto.
Quieta
é preciso
incidir
sobre o
hostil
com o impulso de
Tales
navegar
todas as coisas.
Órficas, Sáficas —
o tempo ancestral
é a semente de que preciso
para tanger este lado impossível
e presente
que não é retroceder
à anti-paisagem humana.
Achar um nome
pras coisas duras
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ainda menores que dores.
Ao mundo diminuto
me resta esburacado
o rosto
o fosso da boca
incapaz de mapear
as avarias do poder.
Ao desértico de um corpo
que se sabe pórtico
e ouviu: você me abre
os braços e a gente
faz um país
entrincheirado
do lado de cá
do outro lado do mundo.

fenomenologia

N

ão há nada sendo dito dentro do costume.
O hábito é um império extinto
e sem arejamento.
O costume não tem irmãos
mas correias que prendem Anaxágoras
ou as mãos do homem que pensa
e pensa porque tem mãos
desfeitas para o hábito.
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órion

F

alo de um mundo decadente
concluído na emancipação do sangue
um mundo sem nome
um mundo sem mim
onde pouso, pairando
minha própria decadência
espécie fúlgida
desalinhada em dedos
veias abertas da entrega
possuída.

s/título

E

ncontro a nudez
com que vestir
este nada:
velame de horas
e êxtases
— teresas ávidas;
e pés que naufragam
este tempo insondável.

| página 148 |

| revista gueto · edição trimestral número nove |

Daniel Arelli (Belo Horizonte, 1986) | Professor,
poeta e tradutor. Doutor em filosofia pela
Universidade de Munique, atualmente é pesquisador
de pós-doutorado na Universidade Federal de Minas
Gerais. Os poemas a seguir integram seu livro de
estreia, Lição da Matéria, vencedor do Prêmio Paraná
de Literatura de 2018.

schelling-salon
Para Age de Carvalho

P

enetra
na antecidade
(que leva
o nome
do mestre)
como
em uma
antecâmara;
nestas
largas
quadraturas
como em
altiplanos
(de onde
se ergue
o pico);
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— aqui, tu sabes:
calam-se os homens que jogam
ainda à espera do acaso
exato
à espera do lance
passado.

arrancar a manhã
“O esplendor da manhã não se abre com faca.”
(Manuel de Barros)
“Will there really be a morning?
Is there such a thing as day?”
(Emily Dickinson)

Se
jamais
houver
manhã
Uma
única
singularíssima
manhã
Ela será arrancada
à unha
a dente
à faca
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Aurora
tecida
a grito
e à rinha
de galo
Crisálida
cuja seda
só se
abre
a rasgo
Ave
tão frágil
para rachar
sozinha
o ovo

outros nomes da natureza

O

que é
fechado à mente
o fundo comum
a tudo
o todo
causa de si
princípio da própria
reprodução
o inteiramente outro
anteparo amorfo
do trabalho
e da forma
metabolismo
evolução
o que de mais íntimo
se rememora
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em ti
contra ti
irrompe
pura exterioridade
o que ama
esconder-se
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Marcus Vinicius Santana Lima | Nasceu em 1988, na
cidade de Juazeiro, na Bahia. Publicou o livro de
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Alguns de seus poemas foram publicados na
Enfermaria 6, de Portugal. Seu segundo livro está em
processo de edição. Atualmente reside em Recife.

poema para ukelele

N

ão é mais o vento que
invade esta casa

Não são mais os sonhos
os profundos sonhos da tarde
São as frutas que apodrecem
os pães que se tornam duros
É o cheiro do marisco estendido
no caixote da quitanda
É a saudade de quando caminhava
mesmo deitado sobre a cama
As vezes que abrimos um vinho
puxando a rolha com os dentes
e seus dentes na minha coxa
e seus dentes nos meus dedos
e seus dedos entre os meus
A vida
quando não era
o nublado do bairro
ou a missa da manhã
A vida agora
jazida
de espumas
e saudade.
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izidros

G

ritaram os insurgentes
da terra
contra o céu
da brisa
depois da bruma
Soletraram as ancas
das montanhas
desceram com instrumentos
de corda
Sopravam para o mundo
a fala selvagem de dentro:
ventos corpulentos,
desdobrem!
acordem, doces tormentos!
São os remanescentes
da serra
encantadores da seca
viajam por muito tempo
reencarnados em si
olhos fundos de campo
tão grandes como o medo do fim
O assombro do estalo
o palpitar do anúncio
o braço curvado
no corpo de quem ficou
a acenar para a partida
da vida na garupa de um colibri
E voou o pássaro antigo
deixando as penas caírem
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sobre a cabeça do filho
e são seus cabelos
o desplumar da ave partida
E voou a árvore da vida
desfincando as raízes
para replantá-las no ar
e suas folhas endurecidas
são cascas e matizes
a pele como pedra a lapidar
E chorou o fruto da árvore
a flor encantada
o passo branco da nuvem
olhos fundos de campo
e do pranto, do afogo,
o rio fez-se mármore
corrente sólida
puro mergulhar.

arrebol e ilusão

E

u bem sei
os tons do ar
eu nem sei
dos tombos distrair
Sei que bem
poderia inclinar
e sobre seu
colo ruir
Pegar a tarde
em um convento
no afastado centro
beira de uma várzea
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Devolver a tarde
cumprimentar a noite
saudar os sonhos
torcer, amanhã
um dia novo.
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Estudos (Travessa dos Editores), seu primeiro livro de
poemas. É tradutor, jornalista e diplomata. Serviu em
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atualmente em Brasília. Wellington é o tradutor de
Vladimir Maiakovski na nossa coleção disponível em
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I.

S

e que há possível de enfrentar um mantra babelesco,
me tampo o nariz e a boca pra pré-sentir que traria algum bem
a construção a partir do diálogo.
Que há condições e parece, só parece, caminhamos decididos pro
lado errado,
como a corroborar que a torre pode, tem direito, sim, do ir abaixo.
Esquerdismos → direitismos ↔ radicalismos → minorias ⤤ um
bundalelê → conservação:
há mesmo solução pro forma pro em desatino sabotado?
E o tanto que se segue é para nos afiançar do o contrário.
II.

N

estes dias de ranço da sempiterna ânsia civilizante,
a dizer só tenho: parece:
a prece, pelo visto, vem tarde, entende? sempre tarde
a prece por vida mais afável, coerente.
E nada de um mar delamúrias coletivas.
Please…
Não é que arde no futuro,
cativa, essa lembrança hesterna
(de os furos chorar).
Permanecerá lá erma, contudo,
a história doída, de uma sociedade suicida: que anda e será.
E foi hino, nos basta, fatos.
Feito mato pisado de pés divinos.
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O mato, não, não finda por sair do lugar.
Aceitar,
como natural luar de lua nova,
pode, só um indigno mal feito filme noir.
São dúvidas em aziago casuísmo
o que Deus designa,
a aprestar ruína,
desforço,
em nossa vontade em forca de acertar.
Um engodo. Nossa Babel amiúde. Prometeica.
Promete tanta e tanta heroína, que se vai o fígado, manteiga acre.
Agreste, a quem pouco deu-se,
agradece em vão:
a insciência — nossa — vai os outros matar de fome,
na construção da torre ou nos cuspes e socos da derrocada,
ou cada um dos outros conosco o mesmo fará?
Engole: não saberemos.
Mas, serenos, não precisamos de milagres.
A realidade já o é e nela se conforma.
O atento a língua só porá pra fora.
Cansa, o pensamento
doura o rombo coletivo,
do alento que alarde:
pondo a limpo,
quantos passos à frente a mais?
na paz sensatos fôssemos,
DES
ambi
CIOSOS...
Dá aí um desconto pro moralismo.
É passado.
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Adriane Garcia | Poeta, nascida e residente em Belo
Horizonte. Publicou Fábulas para adulto perder o
sono (Prêmio Paraná de Literatura 2013, Ed.
Biblioteca do Paraná), O nome do mundo (Ed.
Armazém da Cultura, 2014), Só, com peixes (Ed.
Confraria do Vento, 2015), Embrulhado para viagem
(Col. Leve um Livro, 2016), Garrafas ao mar (Ed.
Penalux, 2018).

#minicontos para futuro nenhum
1.

H

avia sido um país incrível. Nunca um país perfeito, mas um país
incrível. Agora, nem carnaval. Ninguém tinha coragem de vir,
exceto os doentes depravados que pagavam em dólar para matar
morador de rua. O presidente aprovava, todo mundo sabia. Ele tinha
dito em entrevista que aprovava extermínios. Ontem, começaram a
usar lança-chamas.
2.
Era o primeiro ano em que todos andavam armados. Elaine esperava
o filho, sem dormir. Um tiroteio. Não era o primeiro. Mas desta vez,
Leonardo não voltou.
3.
Era março de 2020. Debruçado na mesa, o desespero. Chorava
porque tinha entendido agora. Chorava porque tinha metido uma
bala no Tuca e daqui a pouco, tudo acabado. Marlene sumiu aos
gritos, a polícia viria.
— Você não entendeu, Odair, que esse homem só queria que a
gente mesmo exterminasse a gente?
4.
Servicinho sujo do Wilson e do Júnior. Sair à caça, à noite, para matar
travestis. Gozo estranho, antes de apunhalar e gritar o nome do
presidente fascista, ver, olhar. Eles gostavam de ficar olhando. Wilson
escondia de Júnior certas inclinações. Júnior escondia de Wilson
certos desejos. Tudo aplacado em fúria.
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No sábado, completarão 17 assassinatos e receberão uma
medalha; depois da leitura dos salmos.
5.
Meu irmão era negro. Quando eu descobri que ele ia votar no
governo fascista, eu entrei em pânico. Não sei se foi intuição. Tentei
de tudo, falei que ele não viveu em Venezuela nenhuma, que já havia
um genocídio da população negra, que ia piorar ainda mais, mas não
me ouvia, fascinado com o militar branco. Tudo me parecia surreal,
ele conhecia de perto o racismo, eu queria dizer a ele: — acorda,
acorda!
Mas não ali, baleado pela polícia; não ali, eu na beira de um
caixão.
6.
A comida do mês não tinham. O aluguel também não. Um país desse
tamanho e nem comida do mês nem aluguel. A gente de sorte, bem
alimentada, julgava: pra que filho nesse miserê? Joana e Fabiano
aguentando o sonho. Um dia, a vida melhorava e eles veriam os olhos
vivos do filho. Fabiano queria menina. Joaninha. Mas despejo e fome.
Pobre sonha? Assinaram os papéis em troca da nova bolsa “família”.
Joana saía da sala de esterilização, pálida e vencida.
7.
Entre celetistas terceirizados, estatutários antigos e carteiras verde e
amarelo, o serviço público definhava. Carina se lembrava dos bons
tempos de democracia, quando podia parcelar uma viagem ao
Nordeste em dez vezes. Agora, nem isso.
8.
Eles viviam assediando as moças na saída do bar. Todos sabiam que
Reinaldo e Roni eram dois idiotas. Lena e Mari já tinham escapado
outras vezes. Porém, agora, eles estavam armados.
9.
Rafael escovava os dentes de frente para a TV. Pressa para pegar o
segundo trampo. A popularidade do presidente caía
vertiginosamente. Rafael tentava juntar algum que cobrisse a falta do
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décimo terceiro salário. As ações da Taurus subiam. Ele deu um tiro
no pé.
10.
Lá fora, depois de alguns anos de doutrinação das igrejas — as
creches passaram a ser neopentecostais — e dos novos conteúdos
escolares ensinando Criacionismo e negando o Golpe de 64 e a
Ditadura Militar, pouca gente ainda praticava o conhecimento. Isso
poderia definir vida ou morte. Enairda voltava apressada e
desconfiada, no inseguro caminho da estação do metrô para casa.
Nenhum caminho era seguro, ainda mais para quem possuía livros.
11.
O cara entrou em campo, cometeu todas as faltas, comprou o juiz,
roubou nos pênaltis, agrediu os jogadores adversários, fingiu que se
machucou, fez todos os gols com a mão e teve a cara de pau dos
desonestos de levantar a taça. A torcida dele, tão desonesta quanto,
aplaudiu.
12.
Douglas e Sheila se despediram de Lucas. Tarde para chorar. O Brasil
não se transformava na Venezuela. Transformava-se nas Filipinas. O
novo presidente batera continência para a bandeira dos Estados
Unidos e não fora à toa. Boas relações, apesar da oposição interna e
do asco da comunidade internacional. Em outubro mesmo, já
chegavam os primeiros tanques. A ordem era o Brasil invadir a
Venezuela e retirar Maduro. Os casais que apoiaram o novo governo
experimentavam a dor inédita de enviar um filho para a guerra.
13.
Plutão e Saturno estavam em Capricórnio, na casa doze. Era isso que
eu falava para mim mesma, tentando me convencer de que nada
poderia ser feito, além do que fizemos. Amigos queridos, conhecidos
necessários iam desaparecendo. O novo governo parecia não ter
defeitos, nem inimigos, já que a imprensa toda estava censurada. Os
pobres já sabiam que foram enganados. A classe média não dava o
braço a torcer, mas agora eram seus filhos na luta armada, tentando
expulsar, à revelia dos seus pais, Plutão e Saturno em Capricórnio, na
casa doze.
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Claudio Parreira | Escritor, foi colaborador da Revista
Bundas, do jornal O Pasquim 21, entre outras
publicações. É autor, pela Ed. Draco, do romance
Gabriel e também da coletânea de contos Delirium,
pela Ed. Penalux. Pela mesma editora, lançou o
romance-provocação A Lua é Um Grande Queijo
Suspenso no Céu, em 2017.

inventário de sombras

D

as 9 às 6 eu inventario as sombras daqueles que foram
eliminados pelo Novo Regime.
A coisa toda é bem simples: eu recebo um lote de arquivos
— que são cuidadosamente escolhidos pelos membros do Novo
Regime — e minha função é anotar os nomes e atividades
subversivas do que as sombras foram um dia. É rápido, preciso e
higiênico: sem emoção ou considerações filosóficas, o que me deixa à
vontade para produzir na velocidade que as novas leis trabalhistas
exigem. Ao final do expediente o inventário está pronto: 100, 200,
300 sombras catalogadas, medidas, pesadas. Às 6 em ponto os
agentes do Novo Regime recolhem tudo e o meu trabalho vai para o
fogo, para o esquecimento (sim, é preciso apagar todo e qualquer
registro); de minha parte, só a satisfação do dever cumprido. As
sombras, ora, fodam-se as sombras.
Estou aqui desde sempre, acho, desde antes do Novo Regime.
Ou melhor, minto: antes que a Ordem fosse alterada eu fazia algo
que já nem me lembro mais, e havia gente no lugar das sombras,
havia amor e uma série de direitos ditos humanos. De que serviu
tudo isso? Atraso civilizatório, perda de tempo e recursos, entulho
humanístico e retórico. A Norma agora é a objetividade: sim senhor
pois não seja feita a vossa vontade. Economiza uma série de
inconvenientes e o país cresce de acordo com os interesses dos
novos líderes.
Não posso dizer, no entanto, que sempre fui a rocha que sou
hoje. Fraco, hesitante, passional: eu era isso. Bastava me deparar
com uma sombra mais frágil e eu me punha a chorar feito criança. Os
agentes do Novo Regime logo perceberam e me corrigiram, graças a
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Deus; hoje trilho com segurança e firmeza os promissores caminhos
impostos pelo Regime.
***
Um dos lotes de arquivos que recebi hoje continha as sombras
da minha mãe, dos meus irmãos e de uma antiga namorada. Era um
teste. Volta e meia os agentes me aprontam coisas desse tipo. É uma
armadilha para conferir a minha fibra, um recurso para avaliar a
minha fidelidade aos métodos vigentes.
Tratei as sombras como sempre: com distanciamento e nojo.
Pouco me importam agora os laços de família — é uma fraqueza, e
como tal deve ser combatida. Não cedi aos apelos da emoção; os
agentes, tampouco.
***
Faz dois dias que recebi um lote contendo apenas um arquivo
— o meu. Dei a ele o mesmo tratamento, sem perguntas, sem
lamúrias; como aprendi, é preciso ser profissional acima de tudo.
Em breve os agentes do Novo Regime virão me buscar para o
fogo — porque eu sei demais. E é assim que deve ser: destruir todo e
qualquer registro.
Não serei informado sobre quem vai ocupar o meu lugar; o
Novo Regime tem lá as suas reservas e eu concordo com todas as
suas decisões. Sei apenas o seguinte: o meu sucessor, de tanto
inventariar sombras, acabará ele mesmo se tornando uma delas.
Como eu.
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Stella Paterniani | Antropóloga, professora,
pesquisadora e traduz e escreve poesia. Tem se
dedicado a pesquisar desafios a enquadramentos
modernos com pessoas que lutam por um lugar para
morar. Tem se dedicado também a traduzir poetas
decoloniais. Já publicou na Revista Lavoura, traduções
de Safia Elhillo na Pontes Outras e outras traduções
no Ponto Virgulina.

plano-piloto v.2222
i.

e

ra uma vez uma família
que foi morar embaixo do toldo azul
da comercial da 215 norte
uma vez rui
me chegou pedindo um prato de comida
eu comia sete corações de galinha
num prato branco me engasguei
vomitei quatro galinhas
cheias de pena de baba
e com casquinhas de feijão
se empoleiraram no rui
que se enroscou nos fios de couve
e levitou
ii.
na 105 sul o latido do cachorro lembrou
meu pai fazendo da mão uma conchinha e
assoprando
não era uivo silvo badalada brinde sirene
era eu agora embaixo d’água
e agora as superquadras submersas
acolhiam no playground um presépio
pequenos postes sinalizadores
amarelo sobre preto
pequenos cones bicolores
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todas cores sobre preto
dançariam soltinhos
na gravidade subaquática
desprezando mijos de cachorros
desprezando beija-flores caramujos comemorações
e o cine brasília era um grande bolsão
de pouso submarino
pista de corrida de obstáculos pra peixes-palhaços
ponto de descanso de ouriços
cavalos-marinhos fazendo troça
e humanos brancos achando graça
em descobrir lavar polir verificar catalogar
nova espécie de coral
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Jozias Benedicto | Escritor e artista visual, vive e
trabalha no Rio de Janeiro, onde concluiu, pela PUCRio, a especialização em Literatura, Arte e
Pensamento Contemporâneo. Como artista visual,
participou, entre outras mostras, da XVI Bienal de São
Paulo (1981). Seu primeiro livro de contos, Estranhas
criaturas noturnas, lançado em 2013, foi finalista do
Concurso SESC de Literatura 2012/2013. Recebeu o
prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais
2014 por seu segundo livro de contos, Como não
aprender a nadar, lançado em 2016. Recebeu ainda
as premiações por seus livros do contos ainda
inéditos: Um livro quase vermelho, Prêmio Literário
2018 da Fundação Cultural do Pará — em processo
de edição e publicação pela Fundação Cultural; e Aqui
até o céu escreve ficção, Prêmio Literário 2018 da
Fundação Cultural do Maranhão. “2161” é um conto
que faz parte do seu livro Aqui até o céu escreve
ficção.

2161
“As cidades restarão silenciosas, sem um veículo:
apenas os pés de seus habitantes
reunidos na praça, à espera de seus nomes.”
(Adélia Prado, O dia da ira)

[1]

e

aí a ilha deles a utopia deles os tupinambás de quem se diz q
eram os proprietários e senhores de upaon-açu uma ilha sem qq
pecado, a utopia q se desanda em distopia não foi só afinal este
pedaço de mundo e sim o brazil inteiro q desandou mas como fugir de
um destino meticulosamente traçado para a catástrofe para o
apocalipse, um projeto de estado q consiste em fábricas de nãopessoas de semi-indivíduos vegetando nos mocambos nas palafitas
uma plataforma de governo que consiste em aumentar a
desigualdade e com mão de ferro manter tudo como há séculos,
primeiro o meu a melhor parte é a minha e farinha pouca e se neste
canto de mundo a mentira é a marca o m de maranhão é o mesmo m
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da mentira e a mentira q é o povo o povo e em nome deste povo
amealhar castelos retirando deste mesmo povo a parca comida da
boca e governantes onde estão que não governam se aqui nem o
altíssimo mais tem mando nenhum e
Quem passava por perto ouvia mas não ligava ao que dizia o
pregador, mais um de muitos, com suas palavras vazias, que bem
nenhum trazem, apenas mais barulho e o barulho já é tanto que
acorda as criancinhas famintas que atapetam as ruas com seu sono
de ralas proteínas a farinha pouca e um naco de peixe frito ou sururu
ainda com a lama do mangue o que restou do mangue e o nana
neném que a serpente encantada vem te levar
mas o pregador, um deles, continua sua ladainha os olhos bem
atentos, indiferente à indiferença dos passantes que se empurram e
pisam os que fazem sua casa nas pedras das calçadas das praças do
velho Centro. Os olhos bem atentos, ele sabe o que procura, o que
tem de fazer.
e a ilha sem pecado e vinde a mim q sou a verdade e a vida e
não acrediteis nos falsos profetas e nos falsos governantes e se
procurais a verdade e a vida olhai nos meus olhos e bem fundo nos
meus olhos e
O que o pregador procura está entre as hostes de crianças
famintas que se acotovelam buscando a sopa e o pão que o governo
distribuí, ele procura uma ou outra criança apenas, não são muitas,
ainda bem! graças ao altíssimo são poucas, uma criança que olhe nos
olhos dele e ele consiga ver um brilho uma leve luz que mostre que
há algo dentro, e quando ele encontra ele já sabe o protocolo, é o
“venha, siga-me” e em seguida o empurrar a criança contra a
amurada de pedra do tempo do brazil colônia, só que é tudo réplica,
claro, as originais já se acabaram como o brazil colônia e o brazil
império e o brazil república, tudo pó, e segura firme a criança firme
contra a amurada a boca tapada e ele é rápido e preciso e eficaz e
“nem doeu, viu?” e mais um ponto atingido em suas metas.
[2]
E a historiadora, encantada, sorriso estático preso no rosto,
passeia entre as ruínas e fala sobre as utopias do passado e como
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agora era o futuro e que hoje sobre as ruínas da base de lançamento
de foguetes da época do Brasil-República, “tanto tempo assim?”, as
crianças perguntaram e ela: “sim sim!, são séculos em que fomos
aperfeiçoando as instituições e repetindo os mesmos erros na
economia e fomentando as divisões e criando descerebrados com os
programas de TV de domingo e chegando ao ápice da tecnologia ao
criar descerebrados de verdade com simples vírus em mosquitos
picando gestantes nas periferias”.
Enquanto fala, a historiadora olha para a turma de alunos,
examina os alunos um a um e faz um cálculo mental rápido, quarenta
alunos, pelo menos trinta deles com massa cerebral abaixo do
mínimo aceitável para humanos nos países unidos do hemisfério
norte, dos outros dez uns oito não vão além de repetir os slogans,
então são aqueles dois de olhar brilhante nos quais eu devo focar, a
historiadora recorda as precisas instruções que todo professor
recebe e jura seguir, chega perto dos dois, um menino e uma menina
os dois de pele parda e olhar brilhante e diz, “querido, querida,
venham comigo” e de cima ela os joga rápido e sem dor na máquina
construída sobre as ruínas da base de lançamento de foguetes, sem
dor sem ruído, apenas um bip e um piscar de um LED indica que sim,
ela pode continuar a visita e bem aventurados os descerebrados
deles é o reino dos céus e a satisfação de mais dois pontos positivos
em sua meta,
e o passeio continua, entram todos, historiadora e as agora
apenas trinta e oito crianças, no veículo espacial que os leva de sobre
as águas negras da baía de São Marcos ao oceano Atlântico um
sobrevoo vendo as dunas e o baixio dos Atins e ela mostra “ali
morreu o poeta, afogado em sua cabine”, quando sente que uma
criança se acerca dela em pleno veículo espacial justo quando ela
recitava os versos mais famosos do poema mais famoso do poeta
mais famoso morto afogado em sua cabine e a criança se acerca dela
e diz baixinho, “tia, estão faltando o diego-89X43H2 e a mirela76W65G9” e ela sente um arrepio, como deixou passar esta? ela
sempre tão atenta em cumprir os protocolos, mas pelo menos ainda
é tempo, abraça a criança “não se preocupe, tudo vai dar certo”, e vê
o brilho no olhar que indica atividade no cérebro, pestinha!, mas o
veículo espacial faz o voo rasante para mostrar às crianças a réplica
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em holograma do Ville de Boulogne e nessa hora em que todos se
agrupam do lado esquerdo para olhar para o navio que cintila em
luzes e o poeta dançando no espaço sua dança da morte, ela a
historiadora abre uma fresta uma frestinha só da escotilha do lado
direito e arremessa a criança para seu destino o mar lá em baixo “vai
fazer companhia pro poeta, sua praga de olhar inteligente!” e o bip e
o piscar do LED é a contagem que ela aguardava: mais um ponto e
vão deixando para trás o poeta sempre eternamente se afogando
preso na eternidade repetida do sufocar em sua cabine recitando
seus poemas, um passeio altamente educativo ela havia garantido às
mães.
A historiadora chega em casa feliz com o dever cumprido e
pensando nas vantagens que vai receber por não ter falhado
nenhuma vez nunca e estar até mesmo superando suas metas, só
hoje foram mais três pontos e o dia ainda nem terminou. Feliz.
[3]
A mesa de 12 lugares de mogno com as pernas torneadas em
estilo manuelino (mogno de plástico, é claro) flutua no espaço sobre
as águas da baía de São Marcos na altura do cais da Sagração, palco
perfeito para a plateia que se aglomera na praça Pedro II
(participação ao vivo significa preciosos pontos na contagem das
metas) e mais ainda muito mais espectadores em suas casas e em
seus cubículos de trabalho sem contar os destituídos que se
aglomeram em todas as calçadas mas estes coitados nem metas tem,
a plateia que se ajunta se dá cotoveladas e se une no mesmo
futum de suor à espera da reunião do Conselho e, o mais importante,
dos jogos e fogos que marcarão a entrada de mais um ano, o que
antigamente se chamava réveillon, este ano que entra o 2161 da era
de Cristo ou outros números segundo diversas outras contagens e
devido a uma antiga tradição muitos estão de roupa branca mesmo
que o branco nunca mais seja tão branco assim e tende a um
pardacento claro,
em suas cadeiras-tronos aéreas e semoventes, estas no estilo
que se convencionou batizar de hill-house-makintosh, é óbvio que de
plástico e com especificações claramente detalhadas na Constituição,
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cadeiras de uso exclusivo dos altos funcionários, nas quais o espaldar
alto se torna mais alto à medida em que o ocupante ascende na
hierarquia, sendo que o Chefe do Conselho se destaca, pequeno e
franzino e enrugado em seus mais de duzentos anos de poder, com
seu imponente bigode negro com fios de ouro, seu bigode que até
parece real, sentado em uma cadeira com um espaldar de quase
cinco metros;
as cadeiras-tronos sobem no ar e levam os membros do
Conselho até a mesa, um a um, a plateia vibra atendendo às luzes
que piscam indicando “aplausos”, até mesmo as centenas de
milhares de rendeiras em seus cubículos incessantemente tecendo
nos bilros quilômetros e quilômetros e quilômetros de rendas que
são a riqueza da nação ao serem exportadas para os países do
hemisfério norte, até estas mulheres interrompem um segundo seu
perene rendar para aplaudir,
o Chefe do Conselho agradece a todos por mais um ano de
metas cumpridas e em sua infinita generosidade informa que
amanhã, o dia primeiro do ano que se inicia, será feriado, mas que
não se descuidem das metas pois elas continuam a ser cobradas,
rigorosamente cobradas pelo bem da Nação e a multidão aplaude, e
o Ministro do Tempo Passado toma a palavra e lembra que o ano
vindouro é apenas duzentos anos a mais que o último ano cujo
número, se visto de cabeça para baixo ou de cabeça para cima,
permanece constante,
a multidão faz um “ohhhhhhh!” atendendo às luzes e aos
animadores, muitas rendeiras, surpresas, se picam com as agulhas de
seus bilros mas as rendas com traços de DNA do sangue de rendeiras
é um produto altamente valorizado no mercado dos produtos de luxo
no hemisfério norte,
o Ministro continua, este último ano com tal característica
marcante foi o ano do Senhor de 1961, um holograma surge no
espaço acima da mesa fazendo a demonstração de-va-gar para que
os descerebrados entendam e as rendeiras se cortem mais uma vez e
então o Chefe do Conselho com seu precioso bigode pigarreia e toma
a palavra e anuncia que o próximo ano em que isso acontecerá, e são
anos muito importantes para a história da humanidade, será o ano
do Senhor de 6009 (holograma demonstra, aplausos, mais sangue
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nas rendas) mas que se todos cumprirmos nossas metas a nossa
cultura e a nossa civilização e o nosso governo estarão firmes e fortes
aguardando o ano de 6009 (pausa, mais aplausos) e enquanto isso
um brinde a este novo ano (fogos, estouro de espumantes virtuais,
chuva de hologramas de macarons cintilantes, abraços, beijos,
mortes, estupros, latrocínios, incestos, sequestros relâmpagos,
atentados, linchamentos) que se inicia, este feliz, este intenso, este
inefável, este admirável novo ano de 2161!
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Filipe Rassi | Nasceu em Patos de Minas-MG (1989) e
mora em Belo Horizonte. Vindo de uma família
burguesa desequilibrada e insalubre, frequentou
hospícios e largou duas faculdades para entender o
real valor da poesia. Atualmente vive como artista de
rua, já há três anos, vendendo os livretos que
imprime.

guia prático de como aplicar golpes políticos em pseudo repúblicas
neocoloniais

e

spalhe o boato de que o país está em
crise.

faça as pessoas físicas
e
as pessoas jurídicas do lugar
incorporarem e temerem a ideia
no cotidiano de suas vidas.
use para tal a ajuda de uma mídia
massificadora
indecorosa, oligárquica e alienante e
da falência atávica do seu sistema
educacional.
Panis et Circenses, para a plebe: açaí, Big Brother, Guarapan e
Neymar
Júnior.
cultive ervas daninhas em seu Legislativo,
mantenha obesas as hienas do seu Judiciário,
condene com o martelo putrefato de seus coveiros colegas juízes
quem venceu a situação
democraticamente,
deponha
assuma
humilhe
modifique
crie!
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diminua a importância (se puder diminuir os salários, ainda melhor)
de quem dará alguma substância para a mente
dos filhos
de quem levantará os prédios e unirá estradas e conectará os cabos
etéreos
do WI FI
de quem desentupirá os canos do condomínio
escarre nas leis trabalhistas
perdoe logo a dívida dos banqueiros
e das empresas e corporações geridas
por seus (ou familiares dos seus)
amigos ricos.
invista, equipe, bestialize
(e convença jovens mesquinhos
ou com problemas de auto estima
a se alistarem, em peso, em) seu exército fardado de assassinos
(vulgo “polícia”) para a garantia de sua integridade
física.
lembre-se que a opinião pública é apenas um fogo fátuo fedorento
e só levemente corrosivo, quando chegar ao inferno
confesse para o Papai Satã sinceramente que você foi uma puta
sacana e corrompida, ele lhe dará gasalho e abrigo.
fomente a ideia “evangélicos e outras aberrações religiosas na
política”.
torna-te, pois, um profissional político
bem-sucedido.
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