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Shelly Bhoil | É uma escritora indiana, residente em 
São Paulo, Brasil. Seus próximos livros incluem um 
volume sobre o Narrativos do Tibete com a Lexington 
Books. Em 2016, ela recebeu uma menção honrosa 
no All India Poetry Competition e o terceiro prêmio 
no Rabindranath Tagore International Poetry; em 
2011, foi ganhadora do primeiro prêmio no concurso 
internacional de escrita Tahoe Safe Alliance, assim 
como uma menção honrosa no concurso FLEFF 
Checkpoint Story 2011 na Universidade de Ithaca, 
EUA. 
 
Camila Assad Quintanilha | Nasceu em 1988 em 
Presidente Prudente-SP. Escreve, traduz, desenha e 
pinta. É autora do livro de poemas Cumulonimbus 
(Quintal Edições, 2017) e de Desterro, projeto 
contemplado pelo Programa de Ação Cultural 
(ProAC) da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo/2018, a ser lançado no próximo ano. 

 
três poemas de Shelly Bhoil 

com tradução de Camila Assad Quintanilha 
 
recalling 
 

n the holes of time, hands get shorter. 
memory is too old to remember that first something. 
things are thin. but air is thick with shadows. from dreams 

the grandma recalled how he looked and looked at her. 
from dreams I recall how she looked and looked at him look  
at her. Recalling is in eclipses from where we are. 
  

I 
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relembrando 
 

os buracos do tempo, as mãos se tornam mais curtas. 
a memória é velha demais para se lembrar daquela primeira 
coisa. 

as coisas são finas. mas o ar está denso com sombras. dos sonhos a 
vovó relembrava como ele olhava e olhava para ela. dos sonhos 
recordo como ela olhava e olhava para ele olhando para ela. 
Relembrando em eclipses a partir de onde estamos. 
 
 
in a corner 
 

here in a corner 
she sits 
and under the bed 

she sleeps 
 
fueling from her own stomach, 
she breathes 
from the kitchen-chimney 
flows in and out 
from the doorsill 
 
she nurtures in shade 
of the backyard pumpkin 
and flourishes 
with fragrance of the soil 
 
she is our forgotten story 
of an unfulfilled promise 
living within without 
  

N 

t 
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em um canto 
 

á em um canto 
ela se senta 
e debaixo da cama 

ela dorme 
 
alimentando-se do próprio estômago 
ela respira 
pela chaminé da cozinha 
flui para dentro e para fora 
da soleira da porta 
 
que ela nutre à sombra 
da abóbora do quintal 
e floresce 
com a fragrância do solo 
 
ela é a nossa história esquecida 
de uma promessa não cumprida 
vivendo unicamente para a matéria 
 
 
nothing to fear 
(for Amogh) 

 
here is nothing to fear, my little one — 
everything comes around 
from water to dust, betrayal to trust 

you have to just recognise the alphabet a 
and distinguish it from A 
observing the pressure on the fingers that write 
trace you must contours 
on the bark you lean on to 
and it will all come to you 
 
do not look for us when we are not around 
we are the moon quivering 

l 

t 
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upon the night’s lake 
and in day the puppet shadows 
appearing disappearing 
beyond us 
 

we are not the ones for you, but one of you 
we are the trees that long for the roots 
as much yearn the high sky 
sleep you must, my child 
under the warm blanket of your skin 
kissing the air deep and wake up with arms 
open like sunrays, taking the world in your warm embrace 
 
 

nada a temer 
(para Amogh) 
 

ão há nada a temer, meu pequeno 
— tudo vai por aí 
da água ao pó, da traição à confiança 

você precisa apenas reconhecer o alfabético a 
e distingui-lo do A 
observando a pressão nos dedos que escrevem 
Você deve traçar contornos no casulo onde você se encosta 
e tudo virá para você 
 

Não procure por nós quando não estivermos à volta 
nós somos a lua tremendo 
sobre o lago noturno 
e durante o dia a sombra das marionetes 
aparecendo desaparecendo além de nós 
 

Nós não somos os únicos para você, mas somos um de você 
— as árvores que anseiam pelas raízes 
assim como anseiam pelo céu elevado 
Você deve dormir, meu querido 
sob o cobertor quente da sua pele 
beijando o ar profundo e acorde com os braços 
feito raios solares, levando o mundo em seu enlace caloroso 

N 
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Henriette Effenberger | Nasceu e reside em 
Bragança Paulista-SP. É romancista, contista, 
memorialista, poeta e escreve também literatura 
infantil. Publicou, em 2002, em coautoria com Maria 
Dulce N. K. Louro, seu romance de estreia, A Ilha dos 
Anjos. Outros livros publicados: As aventuras do 
Superagora (infantil); SSAAM — 80 anos de acordes 
em harmonia; Aeroclube de Bragança Paulista — 
uma trajetória nas asas do tempo; Liga do Pico, 
Futebol e Pinga e Sindicato do Comércio de Bragança 
Paulista — 70 anos. Publicou também Linhas tortas, 
em 2008, composto por contos premiados em 
concursos literários nacionais e internacionais, com 
apresentação de Ignácio Loyola Brandão, e Vida de 
Sabiá — o que sabiam os sabiás além de assobiar, 
vencedor do Prêmio João de Barro de Literatura 
Infantil, editado em 2009, pela Fundação Cultural de 
Belo Horizonte. Em 2017, organizou a coletânea de 
contos :Horas partidas (Editora Penalux) e a 
coletânea de contos e crônicas do Movimento 
Mulherio das Letras (Editora Mariposa Cartonera). Em 
2018 publicou o livro de conto Fissuras, pela Editora 
Penalux. No prelo, em lançamento previsto para 
2019, o infantil O menino que engoliu um furacão, 
vencedor do Prêmio Manaus de Literatura 2017, 
categoria literatura infantojuvenil. 

 
galinhada 

 
o fogão de campanha, um grande caldeirão ferve litros de 
água. 
O fogo alto é alimentado por uma mistura de gravetos, 

carvão e poucas toras de lenha verde, que esfumaçam a noite fria, 
sem estrelas. 

Penduradas, de cabeça para baixo, duas galinhas destroncadas 
ainda estrebucham, embora seus olhos já estejam embaçados pela 
morte. 

Do prego ao caldeirão fervente, basta um passo. 
O mestre-cuca não usa toque blanche, apenas um lenço, 

amarrado à moda dos piratas, que tenta segurar os fios revoltados, 

N 
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teimosos por encontrar um espacinho e cair sobre os olhos do 
cozinheiro, que os afasta com os mesmos dedos que apertaram o 
pescoço dos frangos há poucos minutos. 

Há também, na cozinha improvisada, uma bacia de arroz, 
cebolas a serem descascadas, duas cabeças de alho, alguns tomates e 
um maço de ervas colhidas ao acaso, além de uma grande faca 
pontiaguda. 

 
* * * 

 
As pequenas luzes que circundam o espelho denunciam as 

primeiras rugas mais profundas ao redor dos olhos, as quais a atriz se 
esforça em esconder sob uma grossa camada de maquiagem. 

Atribui à fumaça que vem da cozinha a vermelhidão de seus 
olhos, que ressalta ainda mais o verde claro das íris. Esquece-se das 
noites insones e do baseado cotidiano. 

Levanta a alça do sutiã, com a expectativa de que levante 
também os seios e os torne mais atrativos. 

No colo, espalha o creme hidratante, assim como nos braços e 
nos ombros. 

Lamenta não ter alguém para espalhar o creme também nas 
costas, até se lembrar de que estarão cobertas pela musseline 
transparente e colada ao corpo, que, de longe, passará a impressão 
de nudez. 

Sente-se tentada a não usar nenhuma roupa íntima por baixo 
da musseline, nem calcinha, muito menos o sutiã, que a aperta e que 
revela as gordurinhas extras. 

Que diria o público quando as luzes coloridas a atingissem e 
pudesse vê-la inteira através do tecido? 

Corou. Encalorou-se. Despiu-se. Abandonou o espelho da 
penteadeira e olhou-se de corpo inteiro. 

 
* * * 

 
O ruído do amolar da faca na pedra, que também serve de 

apoio à bacia usada como pia, indica que os trabalhos na cozinha 
estão, literalmente, a pleno vapor. 
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Vapor que também se condensa na testa do cozinheiro e sobe 
na forma de fumaça até o camarim da diva decadente, desfazendo-se 
contra o teto baixo da lona desbotada, que, tal como a mulher, já 
viveu dias de glória. 

Os frangos agora já estão boiando no caldeirão. A fumaça com 
cheiro de penas e de morte penetra nos narizes, aguçando o apetite 
das feras: um leão magro e desdentado, uma onça parda, idosa e 
encardida, os quais, com seus urros, provocam o chimpanzé, cujos 
guinchos unem-se aos latidos dos poodles e aos relinchos dos dois 
cavalos brancos, os mesmos que à noite trotam no picadeiro com 
penachos coloridos e durante o dia servem de montaria ao dono do 
circo e ao seu imediato. 

 
* * * 

 
Sem parar de picar vigorosamente a cebola, as ervas, o tomate 

e amassar o alho com o cabo da faca, o cozinheiro coloca dois dedos 
na boca e solta um longo assobio. 

É a senha para que os animais se calem e o anão chegue, 
ofegante, para começar a arrancar as penas das galinhas, depois que 
a água do caldeirão é dispensada em uma valeta, providencialmente 
formada pela forte chuva do dia anterior. 

O anão cantarola o refrão: “A galinha pintadinha e o galo 
carijó. A galinha usa saia e o galo paletó”, enquanto depena e brinca 
com a galinha morta, balançando o pescoço e fazendo com que os 
pés da ave dancem sobre a tábua... 

Vez por outra o cozinheiro lança ao anão um olhar reprovador, 
mas não diz palavra. Por sua vez, o anão finge que não percebe e 
continua a cantar, até que uma penugem entre em sua boca e 
provoque um acesso de tosse. 

Com cara de “bem feito!”, o cozinheiro continua picando 
cebolas, mal se importando com o anão, agora quase tão roxo 
quanto os pés da galinha. 

 
* * * 
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Todas as luzes já se acenderam. A bilheteira, com ar cansado, 
confere a fila formada por meia dúzia de gatos pingados. Algumas 
crianças, mal vestidas e de chinelos, circundam a lona, esperando o 
momento de distração dos zeladores para conseguirem passar por 
baixo dela. 

O homem do realejo, assim como seu periquito, aguardam a 
ansiedade de alguma mocinha sonhadora. 

O nada respeitável público acomoda-se nas arquibancadas, 
come pipoca, masca chicletes, enquanto as últimas caixas do mágico 
estão sendo colocadas no picadeiro. 

 
* * * 

 
Acendem-se as luzes do palco. A bandinha, composta por um 

trombone, dois trompetes e duas caixas, toca um dobrado, puxada 
pelos metais, enquanto homens enfastiados, vestidos como 
soldadinhos de chumbo, marcham ao redor do picadeiro, sendo 
seguidos pelo mágico e sua cartola, pelo domador e seus leões 
encoleirados, por Tarzan e seus micos e, por último, a adestradora e 
seus poodles, além, é claro, de dois palhaços tristes, com suas risadas 
pintadas nos rostos, que fingem não achar seus lugares na fila. 

A plateia assiste ao desfile sem aplaudir nem sorrir. Não se 
manifesta nem mesmo quando a pomba escapa da casaca do mágico 
e voa em direção ao saquinho de pipoca da criança magra da 
primeira fila. 

Não aplaude o domador e seus leões infelizes, nem o Tarzan 
que voa nos trapézios, como se fossem cipós, acompanhado pelos 
macacos de chapeuzinhos vermelhos e azuis. 

Os poodles entram saltitando, atrás de uma bola grande e 
colorida, e a adestradora, com um apito e alguns petiscos, os 
convence a saltar por bambolês tão gastos quanto a musselina da 
roupa que encobre seu corpo sem atrativos. 

Há muito não ouve um fiu-fiu do público. Respirou aliviada por 
ter recobrado o senso crítico a tempo de vestir o collant cor da pele 
por baixo da roupa de trabalho. 

 
* * * 
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Os pedaços de galinha já estão fritando no caldeirão, 

absorvendo os temperos e lentamente se bronzeando no fogo baixo. 
Em uma lata ficaram as tripas e os pés, que irão para os 

cachorros. As cabeças serão misturadas à carne destinadas aos leões, 
e as penas, depois de lavadas e deixadas ao sol de muitos dias, 
encherão travesseiros. 

O cozinheiro agora joga no caldeirão o arroz que aguardava na 
bacia e, depois de uma mexida vigorosa, com um cabo de vassoura 
que faz a vez de uma colher de pau, despeja o restante da água 
fervente sobre o arroz e os frangos, extraindo dali o chiado da água 
sobre o óleo quente e mais uma nuvem de vapor temperado. 

Pronto. Basta esperar a água secar e a função terminar. 
Tira o lenço da cabeça e com ele seca o suor do rosto. Ajeita a 

tampa do caldeirão, para que fique apenas semiaberto, e senta-se, 
observando a fumaça, com o ouvido atento aos movimentos do 
picadeiro. 

O dono do circo, de fraque e cartola, anuncia que esta foi a 
última sessão na cidade, não arrancando um único “ah” do público. 

 
Os poodles voltam para suas gaiolas, os leões para suas jaulas, 

assim como os micos, já sem os chapeuzinhos. 
O elenco se reúne ao redor da panela, novamente em fila, 

agora com os pratos nas mãos. Não há palhaços, não há mágicos, não 
há adestradores. Não há conversas sobre o espetáculo, não há risos 
nem sorrisos. 

Há tristeza e cansaço. Há a frustração de quem viveu muito e 
não chegou a lugar nenhum. 

Há um circo para ser desmontado e uma nova cidadezinha a 
ser visitada. Mas primeiramente há uma galinhada a ser degustada 
com apetite. 

E rápido. 
Antes que alguém dê queixa do furto dos galináceos... 
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Regina Taccola | Médica, psicanalista e escritora. 
Autora dos livros Uma tarde embalada pelo mar 
(Editora Frutos, 2016), Vida Louca (Chiado Editora, 
2017) e Um cisne na noite (Editora Jaguatirica, 2019). 

 
caça ao tesouro 
 

do livro Um cisne na noite (Editora Jaguatirica, 2019) 

 
m estudante. Duro. Caminha de olhos no chão, à procura. 
Olha daqui, olha dali. Abaixa. Pega uma coisa, examina, não é 
nada. Joga fora. 

Continua a andar. 
Lá tem um brilho. Moeda vencida. Jogam fora as 

desvalorizadas que ficam brilhando até o cobre as colorir de verde 
azinhavre. 

Essa o tapeia. Atira longe, ela retine no poste. 
Dá de ombros. Sem um puto. É aniversário da namorada. 
Caminha, ainda mais atento, mãos nos bolsos. 
Desce na praia, tira os sapatos, meias, bota tudo sobre uma 

pedra, dobra as calças. 
Vai até onde a arrebentação desliza. Lua cheia, altas marés. 
Recolhida a água, fica um espaço grande. 
Cutuca a areia dura com o galho trazido pelo vento. 
Há outras pessoas garimpando. Ali na frente desencavaram um 

brinco, talvez valha alguma coisa. 
O estudante se anima. Precisa de um troco para comprar 

presente para a namorada. 
Cuidado com a onda, rapaz, vai molhar a calça, dá um pulo e 

escapa. 
No que a lambida se recolhe, um amarelo aparece na 

superfície da areia molhada. 
Ele cava, cava, cava e vai surgindo uma corrente grossa. 
Será ouro? Ancorada, furando o chão, que isso? Tem um peso 

na ponta. 
Tira areia, alisa, o fundo cede e se abre como um parto. 
Ele vê a cabeça, o topo de uma cabeça cabeluda coroando. 
O estudante se assusta. 

U 
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A turma do garimpo se junta à sua volta, há gente que traz pás, 
e há os mais sofisticados, com uns aparelhos esquisitos de acusar 
metal. 

Debruçam temerosos. Isso aí, o que é? Na fina lâmina de água 
que sobrou do mar recuado a cabeleira flutua. 

O estudante resume: bandido muito louco que se afogou. 
Morto e mal enterrado pelo mar. Caveira. Só osso com cabelo igual 
peruca. 

Agora esse colar sai, murmura para si mesmo. Pesado, ouro 
maciço, grandes argolas como eles gostam de exibir. 

A onda vem, apanha e puxa a cabeça, quebra o pescoço. 
Leva embora aquela bola cabeluda pro fundo do mar. O resto 

fica enterrado, uma ponta de osso pra fora da areia. 
O estudante aperta o colar na mão. 
Enfia a joia dentro do bolso, calça meia, sapato e se afasta 

devagar, ressabiado. 
Os homens não tentam impedir, têm medo, traficante é um 

perigo, mesmo depois de morto. 
O estudante conseguiu bom preço pela pescaria. 
Não conta à namorada. 
Só faz uma surpresa, leva-a para jantar no topo do Pão de 

Açúcar, de onde se tem a mais bela vista do mundo. 
Depois vão, pela primeira vez, a um motel. 
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Ana Bárbara Pedrosa | Nascida em 1990, é licenciada 
em Línguas Aplicadas, mestre em Estudos 
Portugueses, pós-graduada em Linguística e em 
Economia e Políticas Públicas e doutorada em 
Literatura. É linguista, editora, tradutora, revisora e 
investigadora em literatura. Viveu no Brasil e nos 
Estados Unidos. Actualmente, vive em Lisboa. 

 
num motel em Loures 
 

edi-lhe ajuda para escrever um conto. “Um conto, que giro”, 
disse-me ela. As gajas são assim, parece que gostam de ser 
manipuladas. Basta que lhes digamos uma ou duas frases ao 

lado que, zás, eis o epíteto de mistério e querem escarafunchar até 
ao fim. 

Desde o início, ficou evidente que o que eu queria mesmo era 
tê-la de quatro à minha frente. E para isso estão as tecnologias ao 
serviço, foi só enviar-lhe a frase: 

— Como é, marcamos um dia destes? 
Enrolou, disse que já andava num engate. E eu ataquei logo: 
— Mas não estou a propor nenhum engate. 
Pausa para ela perguntar, há que fazer com que venham atrás 

de nós, e por conseguinte com que nos venhamos atrás delas. 
— Estás a propor o quê? 
— Estou a pedir-te ajuda para escrever um conto. 
— Um conto, que giro. 
Depois foi só meter a teoria literária ao barulho, a importância 

da vida antes do papel, as tretas de que a literatura bebe da 
realidade, toda hidrópica, toda alcoólica, até não deixar nada para 
enganar: 

— O que proponho é que o conto seja vivido antes de ser 
escrito. 

Eram duas da manhã e a gaja já sonhava em ser musa literária 
quando lhe atirei que queria escrever um conto sobre uma senhora 
fina que leva por trás num motel em Loures. 

— Isso é o mesmo que trair o meu engate. 
Que menina perspicaz, ainda acaba em teórica da literatura ou 

a fazer críticas para o Jornal de Letras. 

P 
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— Claro que não. É fazer trabalho de campo. É o mesmo que 
dar uma entrevista. 

— Vou pensar nisso — atirou-me ela, e eu pus de fora as 
garras. 

— Até já temos título: “De quatro num motel em Loures”. 
Os manuais falam de flores e romance, mas estamos em 2019 

e o mundo quer ver decadência. E assim foi, a senhora, chegada aos 
55, precisava de pimenta. 

— Ai, que horror, em Loures. Para ser mais decadente. 
Pausa, pausa. 
— Mas tenho de admitir que até gosto. 
— Claro que gostas. É sexy e romântico. 
— Sexy poderá ser. Romântico já não sei. 
— Claro que é, há desespero, pelo menos se ficares de quatro 

vinte minutos só a levar por trás. Também tenho de fazer trabalho de 
campo a ver se te vens só assim. 

Tirou-me logo as ilusões, só assim nunca na vida. As mulheres 
dessas são raras, um diamante no entulho. Assim como assim, lá me 
disse que nunca aguentara a genuflexão e a sodomia durante tanto 
tempo. Eis-me então a ver se a coisa cola: 

— As que se vêm assim também não aguentam os vinte 
minutos. A menos que me deixem continuar depois. E isso só no meu 
aniversário. 

Achou que me estava a gabar, ainda disse que quando se tem 
garganta só dá para desconfiar. Lá tive de explicar o óbvio: aqueles 
diamantes vinham-se assim com qualquer/a um. Irritou-me ter de lhe 
dar explicações, nas minhas fantasias eróticas a gaja dizia-me que sim 
e acabou. 

A realidade é sempre mais chata, as decisões espontâneas têm 
sempre mais entulho, mas lá nos encontrámos. Eu de mota 125 e ela 
de Uber, que não podia ser mais decadente. A vergonha de dizer ao 
condutor que a morada era tal tal, “Como? Não estou a ver onde. 
Tem algum ponto de referência?”, logo depois do Lidl, no mágico 
spot chamado XL Room & Tits. 

Investi parte do subsídio de férias nisto, a literatura dá-me 
cabo das finanças. A máquina de lavar roupa precisa de ser 
substituída e aquela entrada antiga, com um cabide castanho, já deu 
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o que tinha a dar. Assim como assim, juntam-se as gajas aos contos e 
dou por mim em Loures às três da manhã de terça-feira, depois de 
ter parado na roulotte porque cheguei mais cedo e de ter comido um 
pacote de halls porque me esqueci da escova de dentes em Almada. 
Como se não bastasse, as férias já acabaram e ou a noite corre muito 
bem e vou para o escritório de directa ou a noite corre muito mal e 
nem vou conseguir dormir. 

No parque de estacionamento, era eu ainda em cima da mota 
com o capacete espetado num espelho, casaco de cabedal e botas 
pretas, e ela a chegar no seu vestido branco, deixando para trás um 
Uber e um gajo velho e de bigode (um invejoso, aposto). Resolvi levar 
a coisa ao máximo e, quando ela chegou, eu tinha um cigarro 
Malboro na boca e dentro do bolso havia uma garrafa de whisky 
como aquelas que os bêbedos têm nos filmes passados na Califórnia. 

Começou mal, que assim que ela se aproximou engasguei-me 
com o fumo. Para se ter este cabedal todo, é malhar no ferro e 
proteína, não lixar os pulmões e não lixar os dentes. Fingi que não era 
do tabaco e pumba, lá foi um gole de whisky, e tive de sentir aquele 
álcool etílico a queimar-me a garganta e o estômago, enquanto os 
olhos literalmente humedeciam. Pois é, ela à minha frente e eu, 
malgrado a pinta de badass, a tossir e a engasgar-me como qualquer 
virgem que nunca pusera os pés em motel nenhum. 

Logo depois, a humilhação última, as primeiras palavras: 
— Que coisa fofa. 
Ainda demorei um bocado a voltar a respirar normalmente, e 

tive a esperteza de saloia de atirar um “É da asma.” que ela não 
engoliu porque tinha 55 anos e não um atraso mental. 

— Estás a ver se me impressionas? 
Coitada, tentou mandar, mas bem que lhe dei a volta. 
— Acho que à porta de um motel em Loures às três da manhã 

de terça não tenho de me esforçar muito. 
Trincou o lábio, como quem prepara o ataque, mas calou-se 

por saber que era verdade. Por mais que eu fizesse asneira, que 
podia ela fazer? Na altura, já era demasiado tarde para poder voltar 
atrás. 

Não era mau nem bom, até dava jeito e, enquanto aumentava 
o nervosismo, também o diminuía. Não houve a preparação dos 
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gestos, porque sabíamos que ia acontecer. E houve aquela bola no 
estômago porque sabíamos que ia acontecer. A tensão que existe às 
portas de móteis em Loures dá para encher bombas atómicas. 

— Como é, entramos? — disse, enquanto mandava a ponta do 
cigarro ao chão, agora com a boca a saber a sujo e a velho em vez de 
a juventude. 

— Claro, não vim aqui para olhar para uma roulotte. 
— Vieste aqui para quê? 
— Para te ajudar a escrever. 
— Que boa alma. 
E boa gaja. 
A miúda que nos deu a chave mal olhou para nós e eu resisti à 

tentação de convidá-la. Nova, mamas pequenas, tudo o que é de 
evitar. A outra lá tinha rugas a enfeitar-lhe a cara, um tórax que sim 
senhor e, bolo em cima das cerejas, o desespero próprio da idade. 
Com menos de 40, toda a gente tem critérios. A partir dos 41, 
qualquer desculpa serve, é confiar no poder da literatura e de um 
patoá razoavelzinho que as frustrações com a vida, a falta de amor e 
os sonhos por cumprir tratam de fazer o resto. 
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Raíssa Varandas Galvão | Historiadora e doutoranda 
em Estudos Literários pela UFJF. Há 29 anos lutando 
com as palavras e se apaixonando por cada embate. 

 
dois 
 

 tom azulado do cordão contrastava com a pele vermelha do 
pulso. Preso ao meu umbigo ele seguia o caminho até você, 
prendendo-se com duas voltas apertadas no braço esquerdo. 

Nosso primeiro choro aconteceu ali, quando a parteira cautelosa te 
desatou de mim. Foi preciso que ela massageasse sua mãozinha para 
que o sangue voltasse a circular, foi preciso que ela lavasse nossos 
corpos trêmulos antes de nos devolver para aquela que havia nos 
expulsado de nosso abrigo. Mesmo colados ao seio materno 
sentíamos frio, tão apartados um do outro, tão distantes da 
intimidade do útero. Buscávamos no leite um reencontro. Partilhar 
do mesmo líquido, lado a lado, sugando sempre no mesmo ritmo, 
movimento coreografado das línguas que não cessava até que os dois 
estivessem satisfeitos. Nunca cansávamos de nos procurar, de tentar 
restabelecer a completude daquele princípio em que éramos um só. 
No berço compartilhado a minha pele frágil esbarrava com a sua, a 
habilidade motora ainda tão primitiva nos incapacitando de dar as 
mãos. Durante o sono nossas respirações se aproximavam, quase a 
mesma. Tão próximos, mas ainda sempre dois. Juntos aprendemos a 
andar, a formular as primeiras palavras que ouvidas à distância 
pareciam sair de uma única boca, mas que para nós já começava a se 
distinguir no agudo e grave de nossas vozes. Resistíamos mesmo 
assim, com as mordidas dos primeiros dentes de leite que marcavam 
na carne a fome que tínhamos um do outro, com os beliscões que os 
adultos interpretavam como desavenças infantis, mas que eram 
apenas uma tentativa de carregar por debaixo da unha um pouco da 
pele do outro. Juntos aprendemos a traçar as primeiras letras, mas 
apesar das curvas semelhantes elas se distorciam em dois nomes 
distintos. Nas brincadeiras descobrimos que bastava um momento de 
distração para que corrêssemos para lados opostos, que nos 
esconder um do outro poderia ser perverso, mas ainda assim 
emocionante, desde que no fim do jogo se mantivesse a promessa de 
que voltaríamos a nos encontrar. Nunca compreendemos porque 

O 
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para eles era tão essencial nos distinguir, nos obrigar a assumir 
identidades incompletas, crescer com esse vazio nas entranhas que 
gritava o desejo de te incorporar mais uma vez, sua vontade de ser 
novamente eu. Nos consolávamos no espelho, os reflexos tão 
parecidos que era possível ignorar meus cabelos cada dia mais 
longos, seus cílios mais finos do que os meus. Mas o espelho também 
nos foi traiçoeiro. Não hesitou em demonstrar como nossas imagens 
se deformavam com a passagem do tempo, quando meus seios 
começaram a despontar, os quadris ganharam curvas, enquanto ao 
meu lado o seu reflexo permanecia reto. Agora inconfundíveis, eu 
sabia que você me estranhava, que se sentia cada vez menos parte 
de mim e, por isso, desejava como nunca voltar a ser uma só coisa 
comigo. Era natural que seus olhos percorressem o meu corpo 
enquanto eu me despia, que me acompanhassem durante o banho. 
Era necessário que suas pupilas assimilassem minhas novas formas e 
que nossas mãos explorassem cada cavidade procurando meios de 
nos reencontrar. Que o primeiro beijo acontecesse em um impulso 
desajeitado dos lábios se esbarrando, das respirações entrecortadas 
teimando em escapar do compasso. Foi com inocência que nos 
deitamos para, então, descobrir que só quando você estava dentro 
de mim, nós nos sentíamos inteiros. E que a completude durava tão 
pouco, mesmo quando parecia eterna. Não havia nenhuma 
perversão na nossa descoberta, na tentativa de curar o vazio que nos 
foi legado. Não éramos culpados do crime do qual nos acusaram. 
Ainda assim eles nos separaram de forma tão violenta e foi preciso 
que eu banhasse as minhas mãos no seu sangue para finalmente te 
sentir em mim. 
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Adriano de Andrade | Engenheiro e escritor, e mora 
em Niterói-RJ. É autor do livro de contos O inverno 
que não acabou (Editora Novo Século, 2015) e 
participou de diversas coletâneas, como Contágios, 
lançada pela Editora Oito e Meio com organização de 
José Castello. Está no prelo seu segundo livro de 
contos, A umidade relativa das palavras, que sairá 
pela Editora Jaguatirica. 

 
a ausência e eu 
 

á reparou que você sempre mata alguém nas suas 
histórias? Não entendo essa sua mania ou, sei lá, 
obsessão com a morte. Às vezes eu tenho medo de 

você, do que sai da tua mente. 
— Meu amor, a morte é um elemento essencial nas minhas 

histórias. Algo do tipo, minha história só faz sentido quando eu 
decido matar alguém. E a coisa vai desenrolando, me impulsiona a 
escrever, nem tanto pela morte em si, mas pelo fato de alterar a 
trama, criar um clímax, tudo bem, você não entende, já cansei de 
explicar, não sou obcecado. 

Essa conversa eu pude escutar a uma distância segura 
enquanto o casal folheava um exemplar na seção de Contos e 
Crônicas. Acredito que o autor seja ele mesmo, pois a discussão era 
seguida de dedos que percorriam as páginas e a mulher enumerava 
as mortes em várias partes do livro. Aliás, eu disse que o casal estava 
na seção de Contos e Crônicas, mas nada indicava esse local. 
Somente eu sabia disso, porque sou o dono da livraria e organizei os 
livros dessa forma. Prateleira direita acima, clássicos da literatura 
estrangeira. Abaixo, autores nacionais. No lado esquerdo, uma 
mistura de poesia, filosofia e infanto-juvenil. No meio da loja, 
algumas promoções e outros títulos inclassificáveis. Perto dos fundos, 
lá estavam contos e crônicas. Já pensei em colocar pequenas placas 
para orientar meus clientes. Mas não era necessário, eles eram 
poucos, o espaço não era tão grande e eu estava lá para responder 
perguntas simples: “O senhor poderia me dizer onde ficam os livros 
de autoajuda?”, “Clarice Lispector está desse lado ou do outro?”, 
“Tem alguma bancada só de lançamentos?”. 

— J 
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A primeira coisa que me disseram é que ficava na Galeria 
Menescal, ocupando uma pequena loja com saída para a Barata 
Ribeiro. O lugar é antigo, mas você vai gostar, ouvi do testamenteiro 
tão logo ele meu deu a notícia da herança. 

Herdei a livraria do meu pai, que herdou do meu avô, que 
começou a montar o negócio com alguns exemplares raros que meu 
bisavô guardava numa pequena biblioteca montada em sua fazenda, 
isso lá pelos idos de 1900. 

Depois de tanto tempo, precisei voltar ao Rio para tocar o 
negócio. Quando recebi as chaves, a poeira acumulada era 
proporcional ao tempo em que a livraria permaneceu fechada desde 
a morte de meu pai. Finas camadas de partículas que viajaram de 
lugares distantes e se depositaram caprichosamente sobre capas, 
contracapas, lombadas e folhas, milhares delas. Do pó se recolhe as 
passagens, o passado, a experiência, os caminhos e as entranhas do 
que podemos ver, tocar, sentir e, muitas vezes, não podemos evitar. 
O pó simboliza o início e o fim. Já ouvi isso em algum lugar. Limpar e 
tirar a sujeira não significa varrer o passado. A poeira e a ausência 
dela definem os ciclos das coisas que guardamos e das coisas que 
descartamos. 

Foram semanas mergulhado na rotina de desempilhar, 
organizar, empilhar, enfileirar. Catalogar e classificar eram o último 
estágio. Por fim, muito trabalho e pouco resultado. 

Assim que decidi assumir a livraria, percebi o contraste. A vida 
agitada dos cariocas não alterava a calmaria dos livros definhando 
aqui dentro. Uma loja às moscas. A não ser pela Dona Beatriz. 

No início, observava aquela senhora e seu cachorro que 
paravam todos os dias diante da vitrine. Enquanto o cão se 
preocupava em cheirar a parede e marcar território, a mulher 
desviava o olhar de mim e buscava mirar qualquer livro que estivesse 
ao alcance da sua visão. Esse processo não levava mais que dois ou 
três minutos, mas eu não podia deixar de reparar um misto de 
melancolia e angústia. 

Aos poucos, ela passou a fazer algumas perguntas tímidas que 
revelavam um gosto apurado pela leitura. Eu procurava atendê-la 
com atenção, dando alguns palpites, recomendando obras e autores 
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de acordo com o perfil dela. E o interesse criou o hábito de uma 
cliente fiel. 

— Bom dia, Dona Beatriz, o que a senhora vai querer hoje? 
— Hoje estou com um pouco de pressa, preciso correr para 

levar o Tino no oftalmologista, acho que ele está com catarata. 
— Veterinário não resolve isso, não, Dona Beatriz? 
— O oftalmologista é um veterinário, uma especialização para 

animais também, agora é assim, na minha época não tinha isso. 
Dona Beatriz passava todo dia em frente à livraria, conversava 

um pouco comigo, esperava até o Tino puxar seu braço pela coleira e 
se despedia correndo. 

Às terças, ela prendia o cachorro à entrada da loja e levava 
quatro ou cinco livros. Uns eram dicas minhas. Outros ela já dizia o 
que queria porque havia lido em uma revista especializada. 

Adorava os clássicos. Nacionais e internacionais. Mário de 
Andrade, Erico Verissimo, Jorge Amado, Liev Tolstói, George Orwell, 
Mark Twain, Gabriel García Márquez. 

— Dona Beatriz, que tal Capitães de areia? 
— Ótimo, excelente, de muita sensibilidade. 
— Gostou de 1984? Percebeu como a história é atual? 
— Ah, sim, muito atual, sem dúvida. 
Dia desses ela me pediu a edição especial do Raduan Nassar. 

Capa dura, comentou. Demorou um mês para chegar, estava em falta 
na editora. 

Os meses se passaram e completei um ano de fiasco na livraria. 
Decidi que faria uma promoção de aniversário. Uma quinzena inteira 
de liquidação. Nesse período, Dona Beatriz me disse que não iria 
aparecer. Acho que ela queria a loja só para si, em dias comuns e 
vazios. 

Depois que terminou a promoção, abri a livraria na segunda-
feira e reparei que havia um senhor me aguardando na porta, com 
um papel em suas mãos e olhando com atenção o letreiro e o interior 
da loja. 

— Bom dia, o senhor conheceu a senhora Beatriz Mendes de 
Castro e Silva? 

— Bem, se for a Dona Beatriz, conheço, ela é minha cliente. 
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— Lamento informar, mas a senhora Beatriz faleceu na última 
semana. 

— Como assim? Ela estava ótima, passava aqui todos os dias, 
sempre comprando livros, conversando, levando o Tino para passear. 

— O cachorro também veio a óbito. 
— Que estranho, não? Eu gostaria de ter dado um último 

abraço nela, ter ido ao enterro, prestar homenagem. 
Ele se identificou como um policial, um investigador, e que 

estava fazendo algumas verificações na vizinhança sobre a Dona 
Beatriz, pelas circunstâncias da morte. 

— Que circunstâncias? 
— Os médicos que a atenderam nos informaram que foi morte 

natural, mas um exame mais detalhado revelou uma pequena 
quantidade de um tipo de veneno em seu sangue, ainda não 
confirmado. Ela estava sozinha em casa, foi encontrada na cama com 
o cachorro. Aliás, ela morava sozinha, não tinha filhos nem parentes 
próximos. Conhecia poucas pessoas, e uma delas é você. 

O policial se aproximou e perguntou se eu poderia acompanhá-
lo até o apartamento de Dona Beatriz, seria importante que eu visse 
pessoalmente o “cenário”, mas ele não poderia me dizer. 

Como ainda era cedo, fechei novamente a livraria e 
caminhamos até o apartamento dela, que ficava a três quadras da 
Galeria Menescal. 

Ao abrir a porta da sala, o policial cedeu a passagem e ouvi 
dele um aviso antes de entrar. 

— Cuidado onde pisa. 
Para minha surpresa, o chão estava forrado de capas de livros, 

todos encaixados entre si formando um tapete. Eu me abaixei para 
pegar uma capa de Cem anos de solidão quando o policial me 
segurou pelo braço. 

— Não adianta, as capas estão coladas no assoalho de 
madeira, sem as folhas. 

E minha pergunta foi mais do que natural: 
— Ela descartou as folhas e fez um carpete de capas de livro? 
— Não é só isso, vamos entrar um pouco mais. Ao percorrer o 

corredor que dava acesso aos quartos, as paredes e o teto estavam 
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cobertos de milhares de folhas arrancadas de todos os livros que ela 
comprava, coladas uma a uma. 

Reconheci todos os autores e livros espalhados pelo 
apartamento inteiro. A minha livraria desfeita e ao mesmo tempo 
refeita, uma verdadeira obra de arte. O policial dissera que Dona 
Beatriz morava sozinha, mas ela não conhecia a solidão. Estava muito 
bem acompanhada. Lovecraft, Drummond, Cortázar, Hemingway, 
Machado, Pirandello e tantos outros. 

Era desse jeito que Dona Beatriz vivia. Cozinhava inspirada por 
O grande Gatsby, dormia vigiada por O estrangeiro e trocava-se 
diante dos sonetos de Vinícius de Moraes. 

Não voltei para a livraria, fui para casa com aquela imagem 
disforme, a lembrança recente de Dona Beatriz e os meus livros 
carinhosamente despedaçados. 

No dia seguinte, mantive as portas fechadas e apenas organizei 
o que restava nas estantes por conta da liquidação. 

Antes de sair, pendurei um anúncio na frente da loja que dizia: 
“Vende-se”. 
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a demasia dos meus despudores 
 

spreitava pelo gramado com a mão em concha na orelha, a 
outra suspensa e espalmada abanando um pedido de silêncio. 
Fui o único a acompanhá-lo. 
— Preste atenção. Vai fazer de novo. 
Pouco antes insistia que saíssemos para ouvir. Alguém revirou 

os olhos. Uma das filhas foi a primeira a não dar discrição a um 
suspiro. 

— Agora. Ouviu? 
Não. Nada além das ondas duas ruas abaixo. Quis olhar para o 

céu, noite clara de estrelas renitentes, mas um pudor respeitoso ao 
velho mantinha meus olhos na grama. 

— Realmente é muito baixo. Pare de andar. Esse arrastado do 
chinelo atrapalha. 

Havia saltado no meio de todo mundo agitando os braços. Aqui 
é perigoso. Minha mãe, mais para um coice que um pergunta, soltou 
um de novo, papai, e ele repetindo que se duvidavam viessem ouvir. 
Aquele primo, que aparecia uma vez por ano, se permitia rir e 
perguntar se o velho não era homem. Todos continuaram colados às 
cadeiras, só o meu avô rodando no meio, naquela ladainha de 
venham ouvir, venham ouvir. 

Abandonei um colo qualquer. Tudo o que me parecia fazer 
sentido ao longo de quase uma década de existência se resumia a 
provar que não tinha medo. Até a voz engrossei, quase uma 
declamação, ao afirmar vou com você, vovô. 

E 
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Meu pai foi o primeiro a estourar com um olha aí, olha aí, o 
menino se impressiona com tudo, e esse velho não ajuda. Não era 
um discurso à distinta plateia. Ainda que se espalhasse pela sala, 
crescendo e inchando, tapando a todos do lugar, era para minha mãe 
que se dirigia, enquanto ela dizia o amuado de sempre. Deixa o 
menino, homem. Deixa o menino. 

E foi assim que saímos. Ele à frente, numa tocaia silenciosa, 
aguçando os ouvidos calejados — qualquer conversa com ele era 
gritada — em busca do que ninguém mais se dava ao trabalho de 
ouvir. 

— Ela faz sempre, preste atenção. 
Caçávamos cobras. 
Ouvia os chocalhos do mar, mas esperava outros serpenteios. 

Um rastejo, as maracas frenéticas de uma cascavel em bote. 
— Ouviu? 
Vi uma naja num filme. Chiava o som de uma onda que não 

deixava morrer o fervilhar da espuma das bordas. Estava pronto para 
dizer que era apenas o mar. 

— Agora. Escutou o piado? 
Não. Não ouvi. Sequer sabia que cobras piassem. 
O velho tremia agarrado a minha mão, com a boca 

despencada. Não precisava falar. Reverberava junto ao vento a 
insistência da pergunta; ouviu? ouviu? 

— Ouvi, sim. 
Contemplei sua falta de dentes. Os dedos afrouxaram minha 

mão. Voltou para espalhar o triunfo. 
— Viram aí. O menino também ouviu. Tem cobra por aqui. 

Posso dormir tranquilo. 
Fiquei da entrada acompanhando o caminho do velho. Todos 

me encaravam. Eu massageava a mão dolorida do desespero do meu 
avô. Vi alguém balançar a cabeça e me antecipei. 

— Ouvi, sim. 
Meu pai descruzou os braços e veio até onde eu estava. 

Ajoelhou-se e disse, não minta. 
— Eu ouvi o piado da cobra. 
Ouvíamos o cochicho sem fim que vinha do mar, duas ruas 

abaixo. Latejava uma veia na têmpora úmida do homem. Não minta. 
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— É fino. Faz até música. 
Agarrou meus ombros finos e apertou. Não se mente ao pai. 
— Ouvi muito. Lembra um canário. 
Minha mãe se levantou, sempre com o seu deixa o menino 

murcho. Ele rosnou que as coisas não eram assim. 
Apertou ainda mais meus braços e me lembrou que os olhos 

de Deus estão em todo lugar e quem mente ao pai mente direto a 
Deus e que o pai da mentira é o diabo e o mentiroso é filho do diabo 
e quem se entrega à mentira renega a Deus e ao pai e torrará num 
lago de enxofre e é maldito diante de pai e mãe e não há nada pior 
que a maldição de um pai. 

— Eram tantos piados que devia ser uma ninhada inteira. 
Me arremessou longe e saiu de casa acendendo um cigarro. 
Acho que apenas eu respirava. O sangue faltando na cara da 

minha mãe, numa mísera palidez que parecia não ter fim. Duas tias 
retorcendo os dedos. O primo que só aparecia uma vez por ano 
limpando as unhas com um fósforo. Ouvíamos apenas o ronco alto 
vindo do quarto do meu avô. 
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Dirce Waltrick do Amarante | Ensaísta, escritora e 
professora da UFSC. 

 
o mais novo discreto charme da burguesia 
 

ormei-me em jornalismo, sem falar inglês, espanhol ou francês; 
então, para não morrer de fome, aceitei o primeiro emprego 
que apareceu e foi justamente na Sociedade dos Gourmands da 

minha cidade natal. 
Minha função era fotografar as festas e fazer um dossiê anual 

dos encontros. Pagavam bem (bem mal), e eu ainda bebia 
champagne de primeira e ganhava uns agradinhos das senhoras 
socialites do grupo. Perdoem-me os vocábulos em língua estrangeira, 
mas é cacoete, os membros gourmands pediam para eu usar 
estrangeirismos nos dossiês, para ficar mais chic. 

O fato é que todos os homens eram chamados de chef e, em 
dias festivos, carregavam no pescoço uma medalha, o que os 
deixavam parecidos com vacas suíças com sininhos pendurados. 
Bom, eram chefs mas não cozinhavam coisa alguma. Para todos os 
encontros contratavam a mesma cozinheira, que fazia sempre os 
mesmos pratos, os quais, contudo, eram nomeados de forma 
diferente a cada reunião: um simples arroz com feijão virava 
“cassoulet” e uma simples galinhada virava coq au vin e assim por 
diante. Até o brigadeiro, com outra roupagem e uma gota de 
conhaque, ganhava os nomes mais estapafúrdios. 

Mas minha função não era reflexiva, era apenas registrar 
momentos, descrever esses cardápios alucinados e revelar os 
talentos dos membros do grupo. Daí soltava a imaginação, dava título 
de mestrado para um, título de doutorado para outro. Aqueles que 
não passavam de jeito nenhum por mestres ou doutores ganhavam o 
título de conde, embaixador ou presidente. 

O mais interessante desse grupo “heterogenicamente” 
homogêneo é que todos se achavam da elite e se consideravam ricos, 
ainda que muitos não tivessem onde cair mortos — estavam no 
grupo porque um dia foram ricos ou porque mantinham a pose… Sim, 
a pose era o mais importante, a pose e as convicções políticas e 
econômicas, que tinham que combinar com as da elite. 

F 
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Num dos dossiês que escrevi, tive que fazer uma breve 
entrevista com cada um dos membros do grupo. Elaborei perguntas 
simples, do tipo: “Onde nasceu?”, “Desde quando pertence ao 
grupo?” 

As respostas foram as mais estapafúrdias: sobre o local de 
nascimento, por exemplo, uns iam lá atrás até parar no tataravô, um 
alemão, suíço, italiano… e, por isso, concluíam que de fato tinham 
nascido na Europa e não numa cidade qualquer do interior do estado. 

Outras perguntas ficavam sem resposta, mas isso não 
importava, pois eles nunca liam os textos, liam palavras soltas como 
“doutor”, “emérito”, “sumidade”, e olhavam as imagens e, se elas 
estivessem bonitas, ficavam satisfeitos. 

Hoje continuo trabalhando na Sociedade dos Gourmands, mas 
ando tão cansada dessa gente que decidi criticá-la nos textos dos 
dossiês usando metáforas. Já estou no quinto dossiê e até agora 
ninguém percebeu (ou entendeu) o teor dos meus textos… Seguem 
olhando só as figurinhas e procurando adjetivos positivos que, sem 
juntar alhos com bugalhos, acreditam fazer deferência a eles. 
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Henrique Balbi | Escritor, professor e jornalista. 
Nasceu em São Paulo, em 1992, mas morou em 
Botucatu (SP) até 2011, quando voltou à capital para 
estudar jornalismo na ECA-USP. Em 2014, estagiou no 
núcleo de revistas da Folha de S.Paulo, mas preferiu 
os caminhos da literatura: trabalha atualmente como 
assistente de ensino no Anglo Vestibulares e, em 
2017, concluiu um mestrado no Instituto de Estudos 
Brasileiros (USP), com foco na obra de Fernando 
Sabino. Além disso, entre 2013 e 2017 escreveu para 
o site Salada de Cinema, onde publicava a “Cine-
Remix”, coluna que misturava enredos, gêneros e 
temas de filmes. 

 
a primeira aranha 
 

s gritos já tinham cessado quando os meninos, esgueirando-
se, chegaram à beira do buraco. 
Era a sétima noite que ela estava lá embaixo, mas a primeira 

em que sua voz não montava no vento úmido e subia rasgando o ar 
da fazenda adormecida. Diziam que lá em cima a sinhá não conseguia 
dormir, que quando pregava o olho logo vinha o lamento a gorar os 
sonhos. Diziam que o grito era contagioso, porque os gêmeos 
acordavam em seguida, gritando também. Só quem dormia a sono 
solto, um sono bruto e oco, era o senhor. 

Os meninos chegaram de mãos dadas, caminhando pela mata. 
Não ousavam nem sussurrar. Teriam chegado bem antes, se não 
tivessem vindo devagar, calculando cada passo, pisando sempre em 
mato fofo, pé ante pé. Não podia ter barulho, ao menos nenhum 
barulho grande — o chiado da grama até que tudo bem, pois era fácil 
confundir com uma paca, ou um desses bichos miúdos que 
aproveitam o frescor da noite e o sono da fazenda para andar. Os 
meninos sabiam como era: agora, aproveitavam eles mesmos as 
horas de guarda baixa, as horas vesgas dos sentinelas. 

Tinham caminhado bastante. O buraco ficava longe, meia légua 
antes do rio. Diziam que de propósito, para os castigados terem 
medo de ficar lá até e durante os meses de cheia. Os meninos mal 
conseguiam imaginar o terror de estar no fundo do chão e começar a 

O 
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chover. Se fosse tempestade de trovão, era pior ainda: os primeiros a 
se afogar eram os gritos. 

A última chuva, ainda bem, havia sido há duas missas. É 
verdade que isso aliviava um pouco para ela, lá embaixo, mas não 
ajudava em mais nada: sozinha, já quase sem voz, as costas 
laceradas, talvez com uma perna quebrada na queda. Tinham dito 
para os meninos que gritos trazem várias cores de dor. Ela parecia 
estar com um arco-íris delas, pelo som que vinha da goela da terra. 

Ao ouvir isso, um dos meninos, o mais velho, não pôde dormir. 
A cabeça parecia alternar, ali dentro, dia e noite, tão rápido quanto 
um rio bravo. Às vezes ele via para trás: ele e os outros dois no colo 
dela, ou sentados em roda perto dela, ouvindo os relatos cantados 
com o sol a pino. Outras vezes ele via para frente: quatro sombras à 
beira do buraco, a primeira noite de lua nova, o gargarejo da água 
bem baixinho. Teve certeza de que não eram sonhos na manhã 
seguinte, porque conseguiu segurar consigo a visão, que escapava, 
mas não se esfumaçava — o que revia e o que previa eram todas 
lembranças, por mais esquisito que fosse uma lembrança ainda não 
acontecida. 

O menino levou os dias e noites seguintes para contar e 
convencer os outros dois de que ela só sairia de lá de baixo com a 
ajuda deles. Os dois relutaram. Primeiro, acharam impossível: o 
buraco era fundo, eles fracos, a escuridão feroz. Mas estava plantada 
a semente de ideia, que começou a brotar naquela mesma noite, 
regada a gritos. Depois, eles acharam difícil: o buraco era longe, eles 
lerdos, a escuridão larga. O menino aceitou as razões, mas não a 
conclusão. Bolou um plano de ida e um de volta. Na terceira 
conversa, mostrou aos outros o que tinha pensado — eles, por sua 
vez, acharam possível, apesar do buraco, deles e da escuridão. As 
últimas resistências foram vencidas no quinto dia, quando disseram 
que a sinhá mandara não mais descer comida para o buraco — quem 
sabe assim não se fazia algum silêncio enfim? 

Isso precipitou os planos dos meninos, mas não os desanimou. 
Foram. De mãos dadas, mas foram. Pisando leve e lento, mas foram. 
Morrendo de medo de onça e de chibata, mas foram. Depois de 
muita andança, pensaram que a noite acabaria antes do caminho, de 
tão longa a picada mato adentro. 
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Afinal chegaram. Na beira do buraco, o menino mais velho 
encarou o escuro do poço e se abismou: antes já era difícil ver 
alguma coisa, agora ali só via coisa alguma. Seus olhos e os dos 
outros dois, depois de muita noite, tinham se acostumado às beiras 
difusas dos objetos, aos contornos mais adivinhados do que 
distinguidos, mas ali o costume de nada adiantava — era uma 
escuridão mais grossa que a sombra da lua nova. 

O menino mais velho sussurrou o nome da segunda mãe, mas 
não veio resposta. 

Um dos outros meninos disse que talvez ela estivesse 
dormindo. Os três, então, chamaram juntos, sussurrando em 
sincronia, para ver se ela acordava. 

Não escutaram nada de volta. 
Resolveram aumentar o volume. Chamaram o nome de 

batismo dela, chamaram o outro nome dela — o de verdade, o nome 
profundo, que os brancos nunca saberiam — e até, mais por eles do 
que por ela, cantaram uma cena de um relato dela. 

Era a história da primeira aranha, que roubou da baba de um 
touro o segredo de tecer. Ela o ensinou aos filhotes e, sabendo que o 
touro viria se vingar dela, teceu três teias: uma pequena, que os 
alimentaria; uma média, que prenderia o touro; e uma grande, por 
onde fugir. 

A menor deu certo, tanto que toda aranha sabe tecer. A média 
deu errado, porque na sua fúria o touro a arrebentou, arrebatando a 
primeira aranha junto, pisoteada na confusão. A maior não se sabe 
no que deu, quer dizer, quem souber cantar a história acaba 
deduzindo: deu no céu. Cada estrela é um nó da teia da primeira 
aranha. 

Não havendo nenhuma resposta, o menino mais velho se 
encheu de coragem e resolveu prosseguir com o plano, do mesmo 
jeito. Pediu que os outros dois lhe dessem os trapos que tinham 
juntado, amarrados uns aos outros numa longa corda. Prendeu uma 
ponta numa árvore ali perto e a outra ao redor do peito, debaixo dos 
braços. Desceu pelo buraco, metendo-se bem no centro do obscuro. 
Desceu o mais devagar que conseguiu. Se pudesse, roubaria um vaga-
lume para usar de lampião. 
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Ao chegar no chão sob o chão, ele chamou mais uma vez a 
segunda mãe. Nada. Caminhou pelo buraco, também calculando cada 
passo. Agachou-se, tateou a terra. Deu duas, três voltas por ali. Era 
como se nunca ninguém não tivesse ficado ali. 

Daí, o menino mais velho começou a subir. Os outros dois o 
ajudaram. Ali, na beira do buraco, sem ela, os três ficaram com a 
mesma cara de surpresa que, no dia seguinte, contagiou o resto da 
fazenda: como assim, onde ela tinha ido parar? Nada? Nenhum sinal? 
Nem um trapo, uma marca, um fio de cabelo? As versões se 
espalharam: fugida, raptada, escondida, abandonada, morta, 
encantada. Mas no fundo nada explicava. 

O menino mais velho muito menos. A princípio, lá embaixo, ele 
ficou aflito, achando que era tarde demais. Depois, desconfiou. No 
fim, deixou estar: agarrou firme na corda de trapos, pôs-se a subir de 
volta, quase escalando. Ia com o olhar fixo na boca do buraco, que 
parecia uma janela para o céu. 

Nela despontavam um punhado de estrelas, alumiando o 
domingo que nascia. 
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Ana Célia de Mendonça Goda | Graduada e 
licenciada em Letras pela PUC-SP, 1989. Pós-
graduada em Administração e Organização de 
Eventos pelo SENAC-SP, 1994, e pós-graduada em 
Formação de Escritor — núcleo ficção pelo ISE Vera 
Cruz, 2017. Trabalhou para diversas organizações e 
casas editorias, entre elas o Círculo do Livro (como 
revisora e editora-assistente) e a Editora 
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1996 a 2013). Atualmente atua como freelancer, 
escrevendo, editando, ensinando etc. 

 
“You know me, I don´t... but who cares?” 
 

ou know me, I don´t... but who cares? You, me, you, me, 
yummy. I don... Trombou com o carrinho ali depois da porta, 
apinhado e atrevido nas quatro rodas [nem deu pra ela contar 

os dois passos tão ensaiados]. Alguns livros caíram. Desastre total. 
Logo de cara [e olha que ela tinha preparado tudo pra se encontrar 
com ele na biblioteca: a música a roupa a entrada perfeita]. A sua 
vergonha ocupou toda a sala e ela se abaixou rápido para pegá-los, 
enrolando-se como um caracol de capuz. De joelhos olhou em volta 
da sala estranhamente mal iluminada, então percebeu que estava 
sozinha. 

Who, who, who cares? Espiando os títulos [Ossos do Ofídio, 
Carne Quebrada, Crepúsculo], catou os livros com a mão direita e os 
enterrou no único vão da parte de baixo do carro. Com a esquerda 
puxou os fones enquanto se levantava. 

Não soubesse da greve de ônibus, que havia impedido a vinda 
da maior parte dos funcionários e alunos [ela veio de bicicleta], teria 
se assustado com o silêncio escorrendo seus olhos por entre os livros 
das estantes. Sentiu-se até um pouco sépia, tomada por esses outros 
olhos que não os de cão de guarda por trás da escrivaninha da 
bibliotecária. De súbito se dando conta da lombada sólida de 
dicionário daquela mulher, sempre costurada em tranças na cadeira. 

Balançando os braços e os cabelos [Será que ele vem mesmo?] 
recobrou o controle, recolocou os fones e escolheu o computador 
mais isolado, o último da fileira — ele chegaria a qualquer momento. 

Y 
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You know me, I don´t... but who cares? You, me, you, me, 
yummy. Conversou com a melhor amiga, que desconectou de 
repente porque a mãe entrou no quarto [era pra ela estar 
estudando]. 

Entrou num blog de beleza, pegou uns toques de maquiagem 
para o próximo encontro, aprendeu a amarrar um lenço de um jeito 
diferente [ela nunca tinha usado lenço]. Depois, como estava muito 
ansiosa porque causa do atraso dele, entrou no blog do seu 
comediante favorito para relaxar. 

Funcionou. O vídeo do cara reclamando da operadora de 
telefonia era hilário [ela não sabia que o correto era “hilariante”]. Ali 
ela descontraiu; viu o rosto da mãe no lugar do dele, já tinha visto 
isso se passar com ela várias vezes, e riu pra caramba da cara dela. 

Se ele tivesse tocado primeiro em seu pescoço, ela teria levado 
o maior susto. Mas ele puxou os cabelos enrolados dela para trás, 
como costumavam fazer nas longas sessões de beijo. Ela 
imediatamente soltou o teclado e colocou as mãos sobre as dele, 
reconhecendo o anel de caveira que tinha lhe dado de presente. Ele 
percorreu os dedos com leveza por todo o pescoço, o colo dela 
sardento de desejo e os olhos fechados apenas para sentir. 

Bem devagar, ele desceu a mão esquerda por dentro do sutiã e 
foi nos suspiros daquela biblioteca com ares de câmara secreta que o 
seu mamilo perdeu a virgindade. De tanto prazer, quis ver o rosto do 
seu amor, mas antes mesmo que se virasse, estarreceu com o reflexo 
estampado na tela. 

— Se você não vai ser minha, dele nem pensar — disse o irmão 
gêmeo, sufocando-a com as mãos duras de inveja desde a infância. — 
Ele sempre roubou tudo de mim. 
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Lourença Lou | Mineira, de Belo Horizonte. Cursou 
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Publicou, pela Editora Penalux, os livros de poesia 
Equilibrista, Pontiaguda e Náufraga. Ainda este ano, 
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com foco no universo feminino. 

 
ato final 
 

om o rosto entre as mãos, sentou-se aos pés da cama. 
Finalmente tomara a decisão. Nunca mais veria o armário ser 
esvaziado. Nunca mais a solidão invadiria lençóis amarrando-o 

aos dias vazios. Havia se rendido a ela. Aceitou sua volta em silêncio. 
Como das outras vezes. Como se as longas ausências não tivessem 
estraçalhado com sua autoestima e definitivamente o transformado 
num arremedo de si mesmo, num monte de medos. Aceitou sua volta 
escondendo o quanto a queria. O quanto suas mãos precisavam 
fechar-se em volta dela. Suas mãos sempre foram instrumentos do 
prazer da mulher. Os gemidos dela faziam sua boca secar e o sexo 
doer, enquanto permanecia mudo, covardemente mudo. Excitava-se 
com a excitação dela. Mesmo quando se negava a ele. Quantas vezes 
ele tivera que se satisfazer tocando-se, tocando-se, enquanto a 
olhava masturbar-se e gritava o nome de outro. Feri-lo era o maior 
prazer dela. Era seu capricho transformá-lo naquele monte de merda 
que boiava nas águas do sofrimento e da castidade que lhe impunha. 
Não se arrependia de ter-lhe feito todos os caprichos. Mas chegara 
ao limite, aquela tênue linha que separa a sanidade do nonsense. 
Uma linha que ele esticara diversas vezes até tê-la arrebentada, 
trazendo-lhe de volta o orgulho. Ela fora sua única mulher. Única. 
Sofreu com os mistérios que a cercavam, mas sabia que para tê-la 
tinha que aceitar aquela ferida aberta sangrando diariamente seu 
amor-próprio. Tinha que engolir os silêncios que respondiam suas 
perguntas. Tinha que continuar vomitando escondido o fel do ciúme. 
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Ao acordar, existia sempre aquela boca ao lado da sua. Aqueles seios 
arrogantes a ditar-lhe ordens. E ele, vassalo, tirando-a dos sonhos 
com a língua em seu corpo. Invariavelmente, ela lhe agarrava os 
cabelos até arrancar-lhe um grito de dor. Cuspindo-lhe insultos, 
fechava-lhe as pernas e mandava-o se masturbar. A raiva fazia seu 
sexo doer. Em movimentos fortes e rápidos, ele esvaziava-se daquele 
sêmen covarde, lambuzando barriga, coxas e pernas da mulher. O 
prazer da vingança durava até ela exigir que a limpasse com lambidas 
rápidas. Ele sentia seu próprio gosto e a humilhação devassava o que 
lhe restava de respeito próprio. Depois deitava-se ao seu lado. Era o 
que importava. Fechava os olhos e inspirava sua respiração. 
Alimentava-se da esperança de cada dia que nascia nela. Até que, 
enfastiada, empurrava-o para o chão e se vestia para outras vidas. 
Também não se arrependia agora do ato final. Estavam ambos 
descansados daquela inquietude que fazia da mulher um frio algoz, o 
que levava seu coração a espremer-se no peito. Outra despedida ele 
não suportaria. Não mais a imaginaria dividindo lençóis, somando 
bocas, multiplicando gozos. Não mais se sentiria morrendo, lenta e 
dolorosamente, naquelas incontáveis horas de espera. De agora em 
diante, seguiriam separados. Não por obra da vontade dela, mas pela 
indestrutível necessidade dele. Deu uma última olhada no vermelho 
que escorria aos seus pés. Finalmente dormiriam sob o mesmo teto. 
Ela debaixo dele, como nunca estivera. E ele a caminho do inferno. 
 
| conto inédito do livro O lado oculto do amor e outros contos (no prelo). | 
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Tiago Germano | Autor do romance A Mulher 
Faminta (Ed. Moinhos, 2018) e do livro de crônicas 
Demônios Domésticos (Le Chien, 2017), indicado ao 
Prêmio Jabuti. 

 
reforma 
 

eu avô costumava dizer que ter saúde era ter capacidade 
para trabalhar. Era o mote que repetia quando caiu do 
telhado e como que por milagre se safou, sem fraturar 

nenhum osso. Tinha setenta e nove anos e tentava consertar uma 
goteira da sala. Sentiu os pingos escorrerem pela aba do boné, assim 
que parou para assistir ao jornal. Todas as noites, por uma hora ou 
pelo quanto durassem as notícias, se espichava em sua 
espreguiçadeira para acompanhá-las. Deixava suas costas se 
afundarem no tecido da cadeira e colava os joelhos no peito, 
agachando-se com os pés apoiados na armação. Os braços envolviam 
as canelas, finas como as de um sabiá. Nas noites de frio, se enrolava 
numa manta e ficava ali todo embrulhadinho, parecendo o fantasma 
de uma criança. Nós comíamos na mesa enquanto ele jantava 
naquela posição, que não parecia muito confortável para alguém da 
sua idade. Ríamos constrangidos quando ele peidava e soltava um 
aboio para disfarçar o barulho. “Velho frouxo”, resmungava minha 
avó. Ele levantava para deixar o prato na cozinha, se agachava mais 
três vezes e dizia com orgulho: “Pelos menos minhas juntas são 
melhores que as suas”. 

Depois do acidente, ficamos de olho nele. O velho subiu ao 
telhado outra vez, com a ajuda de uma escada que ele mesmo 
construiu e escondia no quintal, entre galhos e pedaços de madeira. 
Desta vez, manteve o equilíbrio e caminhou até a casa vizinha, que 
era sua mas que estava alugada há meses. Seu objetivo era destelhar 
o teto e intimidar o inquilino, que segundo ele atrasara o pagamento 
do aluguel. Antes disso, já havia tirado a porta, cuja chave ainda 
mantinha guardada. Por sorte, não choveu. Os móveis do inquilino 
não foram roubados e o caso não foi parar na delegacia. 

Mais ou menos por essa época, começou a nutrir um ciúme 
insano de minha avó. Ela ia com frequência à igreja e não aguentava 
mais as bravatas do velho, que passara a estranhar sua ausência e 

M 
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desconfiar de suas saídas. A gota d’água foi quando minha avó voltou 
para casa e constatou que meu avô havia mudado a fechadura. 
“Menos mal”, pensou. “Pelo menos ele não tirou as telhas.” Mas não 
conseguiu manter o humor quando meu avô passou a gritar seus 
impropérios da janela e a insinuar que ela não estava indo à missa 
coisíssima nenhuma, ao menos não para ouvir o que o padre tinha a 
dizer. Mudou-se para a casa de uma das filhas e jurou que, enquanto 
vivesse, jamais colocaria os pés naquela casa. 

Passaram anos sem se ver. Anos em que meu avô se distraiu 
assistindo sozinho ao jornal e trabalhando em sucessivas reformas na 
casa. Na última, que começou depois que o inquilino enfim quitou 
suas dívidas e se mudou, decidiu derrubar a parede do banheiro que 
era usado pela minha avó e incorporá-lo à casa vizinha. Concluído o 
projeto, não conseguiu voltar a alugar a casa. Todos que a visitavam 
reclamavam do banheiro cuja entrada dava direto no box, bem 
embaixo do chuveiro. Meu avô sentava-se na tampa do vaso, cruzava 
as pernas, olhava para a porta e não conseguia entender o problema. 

Um dia viajou para o Sertão e, como sempre fazia, voltou com 
o carro carregado de frutas. Visitava cada uma das filhas, e a cada 
uma presenteava com um tacho. Nesta altura minha avó já morava 
sozinha e, numa passada por sua casa, alguém descobriu um tacho 
dessas frutas escondido na cozinha, abrindo a cortina do armário de 
panelas. Nenhuma das filhas havia levado as frutas para lá. 
Desconfiamos assim que ela também podia ter recebido a visita de 
meu avô. Que eles talvez estivessem se reaproximando, sem revelar 
nada a ninguém. 

Minha avó cumpriu o prometido e jamais pôs os pés de volta 
na casa do meu avô. Na última noite antes de ele ser transferido para 
o hospital, recebemos uma ligação muito estranha da parte dela, 
preocupada. Meu avô havia batido em sua porta e pedido para 
dormir lá. Dizia que não conseguia pregar os olhos com a casa cheia 
de mortos. Fomos até lá no outro dia e o descobrimos quieto na 
espreguiçadeira, um prato vazio em cima da mesa e a televisão ligada 
no mudo, fora do horário do jornal. 

No leito, antes de morrer, suas pernas se dobravam naquela 
mesma posição e era impossível ver os seus cambitos, cobertos com 
a manta do hospital. Parecia ainda o fantasma de um menino, 
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embora tivessem tirado o seu boné e seu fino topete insistisse em se 
erguer orgulhoso, mantendo-se sempre de pé. 

Ajudei-o duas vezes a ir ao banheiro. Nas duas, agradeci 
imensamente o fato de a porta dar direto no vaso e não no box. 
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o homem distraído 
 

 homem distraído não mexera nem um bocadinho de cílio 
quando o despertador do celular tocou a melodia d’O menino 
da porteira, no volume máximo, por três vezes seguidas, a 

cada oito minutos de cochilo — cochilos meus, diga-se —, tampouco 
acordou depois que me levantei, dobrei o lençol, tomei o 
comprimido de anticoncepcional, catei as notas fiscais, os cartões de 
visita, as bulas de remédio, os panfletos de propaganda, os lenços 
com catarro e os papeis de chiclete, perdidos no chão ou 
amontoados no criado-mudo, separei uma a uma das peças de roupa 
— também dispostas aleatoriamente sobre o piso —, decidindo pelo 
olfato o que iria para o cesto e o que ainda parecia limpo, e me retirei 
do quarto levando comigo os copos, xícaras, pratos e depósitos de 
biscoito, utilizados nas noites passada e anteriores. 

Na cozinha, embora o resto da pia estivesse um brinco, no 
canto à esquerda, ainda esperava para ser lavado o recipiente de 
geleia de frutas vermelhas, com água até a borda para amolecer os 
resquícios do produto — o homem distraído deve tê-lo visto por ali e 
pensou ora, é a minha vez de lavar os pratos, mas, vejamos, a Fulana 
— no caso, a Fulana era eu — tem mania de reaproveitar as coisas, 
ela provavelmente vai usar este vidro para colocar café ou nozes, 
então, vou deixá-lo por aqui, intocável, intacto. Porém, o homem 
distraído pode não ter chegado a refletir sobre isso, muito menos 
nessa ordem. Sejamos justas: é possível que o homem distraído nem 
sequer tenha notado a presença do recipiente de geleia de frutas 
vermelhas e o mesmo pode ter acontecido, nas semanas 
antecedentes, quando o deixou vazio na porta da geladeira, junto às 
garrafas secas de água mineral e o pacote de salgadinho fechado com 
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o pregador, não tendo quase nada dentro, exceto por umas migalhas 
que poucos se dão ao trabalho de comer. 

Igualmente, não se incomodou o homem distraído em trocar a 
sacola da lixeira no banheiro, ainda que nela não houvesse mais 
nenhum espaço para maço de papéis, sendo a solução empilhá-los 
num montinho ao lado, por cima dos azulejos, a um palmo de tocar 
nas toalhas de banho penduradas no cabide, as quais eu costumava 
substituir, pelo menos, uma vez na semana, mas isso também o 
homem distraído não devia ter percebido, pois se tratara de detalhe 
diminuto e ele apenas me gritava do chuveiro, amor, me dá aí uma 
toalha, e então eu lhe entregava uma daquelas, recém-passada e 
impregnada com cheiro de amaciante, ou o de jasmins, ou o de 
camomila, dado que escolhi mudar a marca após alguns meses, mas, 
uma pena, meu deus, sabemos que o homem distraído é um homem 
distraído, de modo que ele nem teve a oportunidade de opinar sobre 
qual das fragrâncias iria preferir. 

O homem distraído também não viu que costurei suas 
bermudas rasgadas, ou que passei o aspirador de pó em toda a casa, 
ou que mudei a cama de lugar, ou que tirei as roupas do varal, ou 
que eliminei o mofo das paredes, ou que consertei o trinco da janela, 
ou que encerei seus sapatos de couro, ou que ajeitei os livros nas 
prateleiras — três, cinco, sete vezes num mesmo mês —, ou que fui 
ao supermercado e escolhi os produtos e conferi as suas validades e 
os organizei no carrinho e os passei, um por um, no caixa, e subi com 
eles três lances de escada e os retirei das sacolas e os dispus nas 
prateleiras da despensa e guardei todas as sacolas e higienizei as 
frutas e as hortaliças e só então preparei o almoço que o homem 
distraído comeu, enquanto conferia as redes sociais, pois o homem 
distraído estava tão devastado e cansado da sua rotina recheada de 
compromissos inadiáveis, que sua atenção não tinha intenções de se 
voltar para afazeres desimportantes como os meus. 

Foi, por isso, deveras inesperada a surpresa que sofreu o 
homem distraído quando cortaram a água e a energia da sua casa e 
ele não sabia como proceder ou a quem recorrer, procurando no 
Google o telefone das empresas responsáveis, o qual discou, e 
esperou na linha durante quarenta e sete minutos, pois sua ligação 
era muito importante para elas, e então foi atendido por uma voz 
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simpática informando-lhe que as contas se encontravam pendentes 
de pagamento faziam três meses, e ele argumentou que aquilo era 
um despautério, mas que coisa sem sentido, a Fulana não esqueceria 
de pagar as contas, como assim, e então o homem distraído 
percebeu que talvez não tivesse me visto naquela manhã, talvez não 
tivesse me visto havia uma semana, talvez não tivesse me visto já 
fazia um mês, mandando-me uma mensagem contando toda esta 
história de perspicaz descoberta, cuja leitura só realizei alguns dias 
depois, porque, desta vez, quem estava distraída era eu. 
  

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 47 | 



Penélope Martins (Mogi das Cruzes, 1973) | 
Escritora, narradora de histórias e articuladora em 
projetos de fomento da palavra escrita e falada. Pós-
graduada em Direitos Humanos pela PUC-Campinas, 
dedica-se à formação de novos leitores desde 2006, 
produzindo conteúdo para encontros presenciais e 
plataformas digitais. Colabora com a articulação de 
reflexões sobre a leitura com a Editora do Brasil e 
outras instituições. Participou de coletivos de 
mulheres com poesia autoral e faz a curadoria do 
projeto Mulheres que Leem Mulheres, com ações em 
diversas instituições culturais como o Sesc. Entre suas 
obras publicadas estão Minha vida não é cor-de-rosa 
(2018) e Que amores de sons! (2018), ambos pela 
Editora do Brasil, Poemas do jardim (2013), Editora 
Cortez, Quintalzinho (2014), Editora Bolacha Maria, e 
As aventuras de Pinóquio (2018), Panda Books. 
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aquário 
 
1. 

ra um ferrão de arraia no estômago. meus pulmões 
paralisados. retomando do princípio, refiz o passo a passo 
desde que autorizei sua entrada. não sou o tipo de pessoa 

que se importa com datas e isso pode parecer uma desqualificação 
sumária dos meus sentimentos. imagino, no entanto, que você veio 
me buscar numa quarta-feira. a honestidade do seu convite fez com 
que eu deixasse de fingir o que eu não era. o que me causa espanto 
até agora é como vínhamos evitando esse confronto de apaziguadas 
verdades. lembro como agora, sua mão sobre a minha impedindo 
que eu desfizesse o movimento. eu disse “tamborilar é verbo 
substantivo, um sobressalto quase doloroso”. seus olhos sinalizaram 
perplexidade e deslumbre. eu repetia repetia repetia na quietude da 
mesa. veio a voz ordenando: “fique assim”. a fotografia é menor do 
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que a memória. ainda há tristeza nos olhos, mas só podemos rever os 
dedos semi erguidos e um vestido admirável. 
 
2. 
quando R. me tocou a primeira vez, não houve nenhuma timidez de 
minha parte. aquilo parecia natural como tomar banho ou ir à feira. 
R. tinha um cheiro adocicado na pele, mas nada comparado às 
essências florais que me enjoam. era um cheiro de mato, óleo de 
madeira, visgo de peixe. era ela no meu ouvido em gemidos 
inocentes. Não havia em suas palavras a presença de uma memória 
que a pudesse excitar. Eu me excitava no total desmemoriamento 
dela, suas mãos pequenas que tentavam em vão apanhar o meu 
corpo. a inteireza com R. fez com que eu me esquecesse do que ela 
poderia esperar de mim. devolvi uma curiosidade mesmo infantil. ela 
segurou minha mão, colocou sobre o seu sexo. deslizando meus 
dedos para dentro dela eu fixei seu perfume. não são poucas as vezes 
que fecho os olhos e escuto os gemidinhos fracos repetidos repetidos 
repetidos mantra. 
 
3. 
naquela paisagem milimetricamente fria, uma onda de 
arrependimento nos abateu. você tentou disfarçar pedindo que eu 
começasse uma leitura. vi como endurecemos dos calcanhares aos 
ombros. busquei açúcares, sua voz encarnou. “coma chocolates, 
pequena suja”. a embalagem se rompeu. simulamos recato. você 
abriu uma garrafa. o açúcar no álcool embebeu palavras ridículas. 
“quando foi que começamos?”, “aquela dose de conhaque a mais e 
eu soltando bobagens, lembra?”, “poderíamos ter evitado?”, “ainda 
não há o acontecido.”, “eu voltei ao mesmo ponto porque senti algo 
mal resolvido.”, “sinto que podemos nos afogar nisso.”, “talvez seja 
exagero de precaução.”, “é só tirar a prova de que isso não é nada 
significativo.”, “devemos ter mais da prática do que da teoria.”, “na 
pior das hipóteses, poderemos rir.”, “lembra a fotografia?”, “ como 
se fosse agora.”, “já me faz falta aquele vestido branco.”, “imagino 
você nua, um vestido branco no sol.”, “quando foi que você me 
percebeu?”, “quando foi que você me percebeu?”, “eu gostaria de 
estar na biblioteca.”, “seríamos dispersos na biblioteca.”, “estou 
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tonta.”, “deite-se um pouco.”, “eu não vou conseguir evitar que 
aconteça.”, “não se preocupe, somos dois peixes no aquário, nada 
mais do que isso…”. 
 
4. 
uma vez R. me convidou para uma festa. eu confiava plenamente em 
R., embora soubesse que ela precisava de alguma dose de cicuta para 
sobreviver. R. foi molestada pelo pai. isso poderia explicar sua fixação 
em dominar o medo. cheguei no endereço vestindo alguma coisa 
muito séria. R. estava meio alta. ao fundo da sala, a janela de vidro 
substituía uma parede. eu sempre tive pavor de altura. as luzinhas 
vertiginosas desenhando um mapa. fiquei parada no centro da sala. 
aquele medo de altura. aquele medo de ser dominada pelo medo. R. 
se estirou sobre um sofá. sugeriu que eu relaxasse. um sujeito passou 
a mão na minha cintura. por um momento eu pensei que seguiríamos 
no inevitável. eram dois homens, R. e eu. a plateia esperando, o foco 
da pergunta repetida repetida repetida sobre mim. R. poderia ter me 
avisado. era uma questão de sobrevivência. R. no sofá já beijava um 
cara de cabelos longos, enfiava os dedos por trás de sua nuca. 
transfigurei ao retomar a memória, os dedos de R. deslizando entre 
minhas pernas. o homem de olhos azuis disse que eu deveria beber 
algo. não fosse o fascínio que R. exercia sobre mim eu jamais entraria 
naquele apartamento. apanhei a bolsa. abri a porta, entrei no 
elevador calada como um coral pálido. corais respiram? os olhos 
azuis me seguiram até o carro afirmando sorriso nervoso de caninos 
pontiagudos. entrei no carro. tranquei e não pude evitar o alívio 
olhando o homem pelo retrovisor. parti para nunca mais voltar a ver 
R. vez em quando sonho seu corpo envolto por almofadas e ácidos. 
 
5. 
sou uma interiorana convencional. sei que isso não combina com o 
fato de acordar nua numa cama cujos lençóis não são os meus. a 
assepsia me obriga que eu pense na lista de pessoas que se deitaram 
sobre esses lençóis. pessoas cujo espírito eu gostaria de manter 
distância. cabeças engorduradas, silicones, saliva, suor, porra. 
repetição de movimentos daqueles desconhecidos dentro da minha 
cabeça. nauseante ser eu. retomo dignidade em poema arrogante. 
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desenho a palavra. atinjo seus olhos. amanheço onda. bato sobre seu 
peito repetidas repetidas repetidas vezes. os lençóis brancos, a 
espuma do mar ainda que houvessem vestígios. “calma, dois peixes 
no aquário.” “amor é tempo relativo.” e tantas outras coisas que eu 
posso intuir de sua boca sobre a angústia de não ser nada. filtro 
inteligível que me apaixona. a lista de títulos enfileirados. antes era o 
medo de saber você, depois, o medo de que me deixasse ali sobre a 
espuma de algodão, nosso aquário redondinho, pedras brancas. para 
se esconder do fato. três fios de plástico-planta para dizer “esta é sua 
casa”. a culpa que eu carrego é por vezes ter sido distraída com a 
vida. deixei a janela aberta. tocava diamante verdadeiro na vitrola, 
disso eu posso afirmar como se fosse agora. alcancei a cena a tempo 
de ver o imenso gato partindo entre as grades. o corpo frágil 
escamado entre caninos pontiagudos. três filetes de plástico no chão 
e aquelas pedras entre cacos de vidro. o esconderijo não serviu para 
nada. 
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a luz vence a escuridão 
 

cender vela no jantar era tão certo quanto morar na casa dos 
fundos de favor. Última casa do quintal, de uma irmã da 
igreja. Sem CEP, sem videocassete e com banheiro fora. 

“Tá sem luz, posso acender as velas hoje, mãe?” — dizia 
quando a noite se apresentava. 

“Espera menino, tem que economizar essa vela, tenho que dar 
banho no seu irmão”. 

Ir pra escola, nem de longe me agradava. Brincar no pátio eu 
gostava, mesmo sozinho. Apanhar dos meninos mais velhos era o 
problema. A merenda tinha gosto azedo, e salsicha dentro de lata de 
sardinha não é gostoso. 

Minha paixão sempre foi o fogo. Gostava de olhar pra ele. 
Ficava olhando sua luz e sentindo seu calor até pegar no sono. De 
alguma forma me acalentava. Mamãe dizia que eu era fogo. Ela 
cuidava de apagar todas as luzes antes de deitar. E palestrava sobre o 
perigo. Apagava com os dedos, me ensinou que assoprar velas traz 
maus agouros. Mãe sempre contava histórias de noite, todas muito 
parecidas. “Foram felizes para sempre, e acabou”. 

Sempre fui o homem da casa, segundo mãe. Mas ela que 
mandava. Um novo emprego longe do cachoeirinha me deixou 
responsável pela casa. Já tinha 11 anos. 

Irmãzinha da igreja ajudava de dia com alguma comida. De 
noite ia pro culto. Ficava com o quintal todo pra mim. Já tinha a 
chave do portão e da casa, receber a da gaveta de mantimentos foi 
de grande honra e responsabilidade. Eu era mesmo o homem de 
casa. 

A 
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“Cuidado com as bolachas, caixas de fósforo e velas, só acende 
quando escurecer e se precisar, senão, dorme que a mãe já tá 
chegando, abre só pra pegar açúcar e leite do seu irmão, se acabar”. 

Tivemos dias de luz. E dias que a mãe não voltou. Cada 
chegada da mãe, festa. Seu novo trabalho traria coisas melhores, ela 
dizia. O armário apresentava sinais disso e quando eu comia um 
pacote inteiro de bolacha, não tinha bronca. 

Mãe chegava muito cansada, quase 23h, quase sempre. 
Passei a ser um estranho na escola, eles me chamavam de 

turista. 
“Hoje estamos sem luz” — gritou meu irmão, Pedrinho. 
Ficar sem luz era certo. Projeto de redução do governo, alguma 

coisa a ver com água, não sei bem. Sempre homens pendurados nos 
fios, mexendo pra lá e pra cá. Em casa tinha relógio, com garrafas de 
água em cima. 

Pela primeira vez eu seria o responsável de vencer a escuridão. 
Abri o pacote de velas. Fiquei esperando escurecer. Escurece 

rápido por aqui, sem horário de verão. Peguei o fósforo e acendi 
todas, quatro no total. Tão bonita a claridade do quarto e cozinha. E 
ficou tão quentinho. 

Embalei Pedrinho cantando a música da mãe. Ele dormiu. Fui 
apagando as luzes com os dedos — igual aprendi. Deixei uma. 
Coloquei do meu lado no chão, deitei pra esperar mãe. Ela não 
chegava nunca. 

Peguei no sono, lembro que o calor aumentou. Parecia que 
tinha alguém me abraçando. Ouvi berros da rua. Senti gosto de terra. 

Última imagem que me lembro foi de cinzas voando e o fogo 
ao fundo. O fogo ardia tão bonito naquela escuridão. 
 
| conto do livro Outros Cortes (2019). | 
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a hora em que as putas envelhecem 
 

oda noite ela executava o mesmo ritual. Depois do banho 
demorado, em que cuidadosamente lavava todo o corpo com 
sabonete de camomila, vestia a calcinha de renda, a meia-calça 

preta, já gasta de tanto tirar e colocar, o vestido vermelho e, por fim, 
o salto alto. Só então se sentava na penteadeira improvisada, ao 
mesmo tempo em que envolvia os cabelos ainda molhados com uma 
toalha. Diante do grande espelho trincado — repartira-se em vários 
pequenos pedaços, onde podia ver muitas imagens de si mesma: 
puta, mulher, mãe — passava o batom carmesim, o delineador para 
os olhos e a base para disfarçar o rosto vincado, especialmente ao 
redor da boca e perto dos olhos. Fora um dos presentes que um 
antigo cliente havia lhe deixado. O outro, dormia todo esparramado 
em sua cama, a qual exalava um reconfortante cheiro de lavanda. 

Já de pé, secava os cabelos e em seguida passava a escová-los 
vigorosamente, com a ajuda de um creme. O perfume era 
estrategicamente borrifado atrás das orelhas, no pescoço e nos 
pulsos. Quando jovem, aprendera com as mais experientes que não 
devia nunca colocar perfume nas virilhas e muito menos nos seios e 
na bunda, “Ou você acha que algum homem vai gostar de lamber 
perfume, menina? Homem gosta é do gosto de mulher. Tem até um 
cliente meu que pede pra que eu não lave minhas partes. Diz que o 
sabonete tira o cheiro da buceta”. 

Ao terminar de se aprontar, ela se olhava uma última vez no 
espelho, a ver se não havia esquecido de nenhum detalhe. Então, 
descobria novamente em si a beleza fugida, o rosto da jovem que 
costumava dar nome às estrelas nas noites solitárias dos primeiros 
dias. Antes de apagar a luz, pegava a bolsinha que deixava sempre 
pronta em cima da cômoda, a qual continha os artigos de primeira 
necessidade para toda mulher da vida que se preze: um canivete 
sempre afiado, preservativos, cigarro e dinheiro para alguma 
emergência. 

T 
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O último e mais importante ato do ritual diário, 
meticulosamente cumprido, era o beijo que dava na testa do filho. 
Por vezes, lhe doía tanto ter de deixar seu pequeno tão só e indefeso, 
inocente como só as crianças podiam ser, que pensava em não sair 
de casa nunca mais, em ficar deitada a seu lado guardando-lhe o 
sono, protegendo-lhe do mundo que sabia por experiência ser mau e 
cheio de surpresas trágicas. 

Porém, algo mais forte que seu instinto materno reclamava sua 
presença nas esquinas desertas da cidade escura. Se quisesse, 
poderia ter outra vida. Por várias vezes havia recebido promessa de 
casa e até de colégio bom para o filho. No entanto, recusava-as 
todas, sem vacilar, porque sua independência era preciosa demais, 
algo de que não conseguiria abrir mão. Apesar do amor que sentia 
pelo menino, achava que ele deveria viver a vida que ela podia lhe 
dar, com o trabalho que havia escolhido para si. Não que se tratasse 
de uma escolha consciente, arquitetada. Apenas deixara-se levar 
pelas forças estranhas que dirigiam os destinos de todos nós. 

Essa sabedoria a fazia diferente das demais, que ansiavam pelo 
dia em que alguém finalmente viesse resgatá-las daquela situação. 
Por não suportarem a barra, afogavam a própria dor como podiam, e, 
no processo, iam perdendo a juventude, a vida e, principalmente, o 
dinheiro. Tinha muita pena dessas meninas que se sentiam sujas e 
marcadas pelo trabalho. A elas dava conselhos, embora soubesse que 
seus caminhos já estavam traçados. 

Tomava o cuidado de sempre fechar a porta com duas voltas 
completas, e só então ganhava as ruas, com o olhar atento, a cabeça 
erguida e o passo firme, sem dar ouvidos aos elogios grosseiros que 
jogavam em sua direção ao passar pelos bares repletos de bêbados. 
Deixava para sair de casa um pouco mais tarde que as outras, pois, já 
tendo adquirido certo prestígio e respeito, não precisava mais tomar 
posição na selvagem luta por espaço, que ficava por conta das mais 
jovens. Costumava ficar na esquina de uma rua próxima à antiga 
ponte, hoje quase esquecida, de onde, quando adolescente, 
costumava ver o sol magnífico se pôr atrás da linha do horizonte, 
enquanto a lua esperava sua hora de chegar. 

O vento fresco que soprava do oceano a fazia serenar, 
tornando-a, ainda que por alguns instantes, esquecida de si mesma. 
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Desaparecia na própria brisa, passando a fazer parte dela, 
sublimando-se lentamente em pequenas gotículas de água a envolver 
todas as coisas. Tais momentos só eram interrompidos pelos carros 
que se aproximavam convidativos. Insinuava-se a eles de modo 
inocente, sabendo que isso a tornava mais desejável. Num sussurro, 
como se o pudor lhe tornasse difícil a voz, anunciava seu preço. A 
maioria aceitava sem reclamar. Dali, deixava-se levar para aonde 
quer que fosse. A única exigência que fazia era a de que, ao final, a 
devolvessem para o mesmo lugar. Nas noites movimentadas, 
chegava a perder a conta de quantos homens atendia. Embora, 
nessas ocasiões, o dinheiro corresse mais solto, preferia as noites 
calmas e os clientes menos apressados. 

Por volta das cinco da manhã, quando a noite já agonizava, 
caminhava lentamente para casa com os sapatos nas mãos e o 
coração tranquilo. Quase sempre trazia uma canção nos lábios. 
“Sempre que o amor fecha uma porta, ele abre uma janela, emoção 
que entra por ela, pode ser até mais bela, pode ser até mais doce”. 
Só então voltava a se lembrar do pequeno que a essa hora já devia 
estar perto de despertar. 

Ao abrir a porta, desfazendo as duas voltas da chave, abria um 
sorriso enternecido ao encontrar o filho ainda deitado. Custava-lhe 
controlar a vontade que tinha de cobrir-lhe com seus beijos quentes 
de amor, mas não se atrevia a tocar-lhe antes do banho. Colocava a 
bolsinha de volta na cômoda, e ainda em pé ia tirando o vestido, a 
meia-calça preta, já gasta de tanto tirar e colocar, a calcinha de 
renda. Diante do grande espelho trincado — repartira-se em vários 
pequenos pedaços, onde podia ver muitas imagens de si mesma: 
mãe, mulher, puta — tirava o batom carmesim, o delineador para os 
olhos e a base para disfarçar o rosto vincado, especialmente ao redor 
da boca e perto dos olhos. 

Ao retirar a maquiagem, sentia os anos retornarem numa 
velocidade estonteante. O rosto coberto de volúpia, os lábios 
entreabertos, o olhar malicioso davam lugar a um semblante plácido 
e ao mesmo tempo grave, maternal. No chuveiro, deixava a água 
massagear o corpo cansado da noite não dormida, sentindo-se 
purificada. 
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Acordava o filho para ir à escola com pequenas cócegas nos 
pés. “Vá pro chuveiro e tome um banho bem gostoso, que a mamãe 
quer ver você cheiroso, viu?”. Enquanto ele se lavava, ela punha, 
entre bocejos, a mesinha do café só para os dois. 
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Edimilson de Almeida Pereira | Poeta, ensaísta e 
professor na Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (MG). 

 
ilustração sem balafong 
 

iver agonia ao telefone 
reduz um homem à medula. 
 

Tira-lhe humor e fervor 
como se filma uma blusa. 
 
Não resta que lhe salve 
postal de um cataclisma. 
 
Uma página ao acaso em 
que estivera uma moeda. 
 
Um crime sem a vítima 
para a polícia perfeito. 
 
Um cinzeiro sobre tapete 
e a vida que se fumara. 
 
Uma névoa sob encomenda 
a esse sumir desejado. 
 
Um pai vindo de longe 
com sua mala de pássaros. 
 
Uma senhora sua imagem 
de margaridas em decalque. 
 
Um rádio-táxi na porta 
ao tempo que se quisera. 
 
Viver agonia ao telefone 
mata um homem aos poucos. 

V 
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Só resta que lhe salve 
a mãe rezando por hábito. 
 
Uma carta, enfim uma, 
em meio ao jornal diário. 
 

(de: Veludo azul / 2002) 

 
 
onça 
 

enho sete anos e a mão que me guarda vai desaparecer. Mas, 
agora, se arma catapulta contra o perigo. Ele vai saltar e suas 
garras farão uma cicatriz. Nós sob o arco-íris felino sentimos o 

esqueleto dentro da camisa. Colados um no outro, descobrimos algo 
que acaba e continua, não porque tenha volume e se devore pela 
cauda. A memória, quando salta, nos apanha pela cintura. 
 

(de: Iteques / 2003) 

 
 
história da arte 
 

 que a tempestade nos privou de ler floresce por natureza. 
Nos dentes do ancinho, o osso — semente mineral cevada 
sem testemunha. Pouco instiga, branco rolando entre os 

seixos. Uma fissura, no entanto, emite o som de clava contra o braço. 
O osso revela a carta extraviada. Uma noite, ao fim da lavra, o 
levante. Ira e zagaia escrevendo rápido. A faca o bacamarte. Depois, 
um jongo, um minueto. Outra revolta, um alfabeto de revanches. 
Súbito, na manhã presente, tudo estanca ante o osso, metonímia de 
qual corpo? 
 

(de: Iteques / 2003) 

  

T 

O 
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balada do morro do morin 
 

té a flor dispara. 
Não o disparo 
que leva tudo para 

o caos. 
 
Entre as orquídeas 
e a página 
do livro, a manhã 
é vida, 
 
mais do que nunca, 
no morro do Morin. 
 
De um lado 
e de outro, em cima, 
embaixo, sua 
mão insone. 
 
Um menino desata 
ideias 
enquanto, no jardim, 
a flor da recusa 
 
põe outro nome 
no morro do Morin. 
 
A flor que dispara 
é outra, 
de rara muda 
humana: 
  

A 
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entre as begônias 
(não como relatam 
as moreias, 
mas, além) 
 
orna 
o morro do Morin. 
 

(de: maginot,o / 2016) 

 
 
cabeceira 
 

 mundo se bate por uma variável 
língua e não nos entendemos. 
Aros na estiagem são o fonema 

que faliu sem gerar comunicação. 
Não houve tempo, nem vontade 
para coser o pacto? Era preciso, 
sob pena de se exaurir o homem. 
Esperamos em vão o repasto, 
tarde o centeio explodiu em pão. 
Que fazer? A relva onde os cavalos 
crisparam se apagou, arreios cospem 
a lição de pedra. Como não ver 
o golpe que vitimou a todos? 
Testemunhamos o cós armado 
do inimigo, a pira onde a liberdade 
expirou, os prazos insondáveis. 
Nós, tão confortados pela certeza 
de que o passado era um bazar. 
E que entre rubis, enxovais, 
nenhuma traça fiava às avessas. 
Idéias, no entanto, forçam as paredes. 
Entre o que fizemos, e não, 
algo se revela necessário ainda. 
 

(de: Blanco, 2003) 

O 
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Bruno Brum | Nasceu em Belo Horizonte, em 1981. É 
poeta e designer gráfico. Publicou os livros Mínima 
ideia (2004), Cada (2007) e Mastodontes na sala de 
espera (2011, vencedor do Prêmio Governo de Minas 
Gerais de Literatura, na categoria Poesia, em 2010). 
Tem trabalhos publicados em periódicos e antologias 
no México, na Argentina, no Peru, no Paraguai, na 
Espanha e nos EUA. Em 2018, a Antônima Cia de 
Dança apresentou em São Paulo o espetáculo Isso 
ainda não nos leva a nada, inspirado no livro 
Mastodontes na sala de espera. Vive em São Paulo 
desde 2012. 

 
a menor diferença 
 

aqueline comeu salsicha pela primeira vez há trinta anos. 
A gente dizia “Vai, Jaqueline, experimenta uma”. 
Depois de muita insistência, resolveu provar. 

Me lembro bem: 
contorceu a face, numa expressão 
de prazer, apertou os olhos e deu pulinhos, 
emitindo um som bem fino. 
Poucos meses depois, Jaqueline, 
que era evangélica e não assistia tevê, 
abandonou o noivo e sumiu do mapa. 
A vizinhança ficou surpresa. 
Admito que também fiquei, 
mas logo me dei conta de que minha opinião 
não fazia a menor diferença. 
Hoje, tanto tempo depois, 
sem notícias de seu paradeiro, 
como salsichas pensando em Jaqueline. 
É muito bom. 
  

J 
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roupa do corpo 
 

ara o céu a gente leva 2 biquínis, 3 vestidos, 1 calça, 1 blusa, 1 
camisa de manga comprida, 1 par de sandálias, 1 tênis e 1 
boné. 

 
Para o inferno a gente leva 1 capa de chuva, 1 par de galochas, 1 par 
de luvas, 5 lenços, 2 calças jeans, 1 jaqueta de couro, 1 bússola e 
acessórios diversos. 
 
Para andar de um lado para o outro, basta a roupa do corpo. 
 
 
felicidade alheia 
 

 felicidade alheia me fere. 
A felicidade alheia me oprime. 
A felicidade alheia me faz pensar em desistir. 

Passo horas na internet, investigando até onde vai a brincadeira. 
Passo horas sofrendo, lendo posts e mais posts. 
Um sofrimento gostoso. 
Um sofrimento justo. 
Um sofrimento necessário. 
Às vezes penso em jogar a toalha, 
mas a felicidade alheia me redime, 
a felicidade alheia me alimenta, 
a felicidade alheia me salva. 
Só ela pode me salvar. 
Tenho raiva de tudo o que não seja a felicidade alheia. 
Tenho muita raiva. 
Você não faz ideia. 
  

P 

A 
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dizem que o mundo é um lugar engraçado 
 

u vi Peter Pan despencar sobre a plateia 
durante espetáculo no Teatro Marília. 
As crianças, em choque, foram retiradas do local. 

 
Eu vi Magali mijando atrás de uma pilastra 
no Parque da Mônica. Por fim, sacudiu o pau, 
colocou novamente a máscara e voltou ao trabalho. 
 
Eu vi Beto Carrero e o cavalo Faísca derraparem 
na fina camada de areia e saírem pela tangente 
naquela tarde no Ginásio do Mineirinho. 
 
Por muitos anos tentei me convencer 
de que tudo isso não passou de invenção. 
Ainda tenho minhas dúvidas. 
 
 
avenida Hebe Camargo & outros poemas 
 

eu carrinho está vazio & outros poemas. 
Não vou me alongar: notas de um sedentário & outros poemas. 
Linchamento para leigos & outros poemas. 

Apocalipse sustentável & outros poemas. 
O futuro estraga os dentes & outros poemas. 
Cicuta litrão & outros poemas. 
Quem estiver de sapatênis não sobra & outros poemas. 
Meu sonho é morrer no Sírio Libanês & outros poemas. 
Foi o corretor ortográfico & outros poemas. 
O kamikaze aposentado & outros poemas. 
Um gato chamado Black Friday & outros poemas. 
Facilite o troco & outros poemas. 
  

E 

S 
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Cale a boca e concorra a prêmios & outros poemas. 
Segue o comprovante & outros poemas. 
Medo e delírio em Aparecida do Norte & outros poemas. 
Rodízio de viroses & outros poemas. 
Frigorífico Boa Esperança & outros poemas. 
Só não saio daqui porque não tenho escolha & outros poemas. 
 
| poemas do livro Tudo pronto para o fim do mundo (Editora 34, 2019). | 
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Márcia Maia | Pernambucana do Recife, médica e se 
aventura nos caminhos da poesia. Publicou Espelhos 
(2003), um tolo desejo de azul (2003), 
Olhares/Miradas (2004), em queda livre (2005), 
cotidiana e virtual geometria (2008), sem amém 
(2011) e em queda livre (2012), além de participar de 
coletâneas no Brasil e em Portugal. É mãe de Felipe, 
Maria e Tiago e avó de Letícia, Manuela, Alice e Sofia. 

 
carta de navegação 
 

omper cadeias e escrever além dos códices 
e dos modismos da vanguarda — além do cânone 
ultrapassar a concisão do verso mínimo 

compor sonetos no rigor de rima e métrica 
tentando ingleses portugueses e simétricos 
aventurar-se do insensato ao ultra-lúcido 
do social ao pornográfico e ao lírico 
e ainda ousar o verso livre e — sem metáforas 
desembocar meio a haicais belos e herméticos 
e retornar a esgrimir o econômico 
minimalismo da palavra exposta ao máximo 
usufruir a criação de modo ávido 
na liberdade de dizer-se o que é legítimo 
fiel apenas à poesia em si e à ética 
 
 
21 gramas 
 

udesse talvez um legista 
dissecar-me os 21 gramas 
perdidos à hora da morte 

e que se crê sejam a alma 
encontraria 20 gramas de vazio 
um de descrença e absolutamente 
nenhuma calma — tampouco alma 
 
 

r 

p 
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maria de fátima 
 

em cinquenta e três anos e trabalha 
há mais de vinte e sete nesse clube 
lava cento e oitenta e seis toalhas 

todo dia na mão lá não tem máquina 
diz tenho depressão e estou exausta 
não tem máquina digo interrompendo-a 
nunca teve repete e continua 
são trinta anos nessa lida três 
sem carteira assinada envelheci 
nem como quando chego em casa tão 
cansada e no trabalho dizem que eu 
não tenho nada mas a depressão 
é doença e o remédio custa quase 
cento e vinte reais — e então se cala 
 
como se já tivesse falado demais 
 
 
um poema à hora do almoço 
 

m poema à hora do almoço 
tecido em pensamento 
 

sem caneta 
teclado 
guardanapo 
 
um poema de sentir saudade 
germinado entre folhas 
 
de alface 
hortelã 
manjericão 
  

t 

u 
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diluído no burburinho ao redor 
(afinal é hora do almoço) 
 
na fumaça 
de automóveis 
e cigarros 
 
para depois se evolar rápida e 
definitivamente 
 
entre o último 
gole do café 
e a conta. 
 
pois para que mais serve um poema 
de saudade 
 
(escrito 
em pensamento 
à hora do almoço) 
 
senão para perturbar o apetite e 
o coração? 
 
 
ômega 
 

oem os peixes sobre as árvores de enforcados 
e no escuro mais profundo do oceano possam 
os pássaros finalmente erguer seus ninhos 

 
teça o vento tsunamis de estrelas de napalm 
que derramem-se e derretam todo olho toda pele — 
salgue o sangue o que era leite o que era rio 
  

v 
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e da terra que era terra e que ora nada nenhuma 
vida rebente até que em frio faça-se o quente 
até que o que era consciência seja caldo elemental 
 
até que um deus qualquer desperte e o ciclo todo recomece 
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Julia Bac | É formada em História (PUC, 2004), em 
Artes Visuais (Centro Universitário Belas Artes, 2009) 
e é mestre em Arte e Patrimônio (Maastricht 
University, 2011). Fez o CLIPE Poesia 2017 da Casa 
das Rosas e estudou no núcleo de ficção do Curso de 
Formação de Escritores do Instituto Vera Cruz, em 
2018. Atualmente publica seus poemas no blog papel 
pele. 

 
três poemas s/título 
 
I. 
 

uem é 
esse você repetido 
que atravessa 

os versos 
as linhas 
os anos 
de muitos corpos 
personalidades 
lugares 
quem é 
essa segunda 
pessoa conjugada 
esse segundo corpo 
que me persegue 
quem é 
o dono dessa palavra 
que começa reta 
se curva 
e termina 
numa linha 
que parece infinita 
  

q 
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quem é 
que consome 
meus versos 
e às vezes 
me deixa 
muda. 
 
 
II. 
 

sístole] por que não paro de lembrar daquele encontro? 
diástole] ele vai me ligar só deve estar ocupado 
sístole] pra ele foi só uma noite 

[diástole] ainda acho que é possível 
[sístole] essa coisa de amor não existe 
[diástole] homens são tão desligados 
[sístole] é melhor esquecer apagar de vez 
[diástole] a pele dele é tão gostosa 
[sístole] será que fiz alguma coisa errada? 
[diástole] não preciso ter pressa 
[sístole] já passou tanto tempo e até agora nada 
[diástole] ele deve ser muito tranquilão mesmo 
[sístole] eu vou esquecer sei que vou esquecer 
[diástole] não preciso apagar tudo foi tão bonito 
[sístole] será que ele encontrou alguém? 
 
 
III. 
 

quele nosso oi foi protocolar 
eu escandalizando 
com meu batom vermelho 

por puro deboche 
não tinha percebido 
que naquele canto 
da casa bate sol 
me dou conta 

[ 

a 
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que não te mostrei 
nada disso 
passo meu batom vermelho 
torcendo que não seja 
pra você 
por puro deboche 
você foi pra mim 
a mais cafona 
das metáforas 
um filme de terror 
que começa 
num dia ensolarado 
passo meu batom vermelho agora 
e não é pra você 
é por puro deboche. 
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Isabella Martino | Poeta e pesquisadora nascida em 
1988 na cidade de São Paulo. 

 
começos 
 

eia 
este livro 
como se decifrasse 

a cadência de um salmo 
como se deixasse 
o corpo embalar 
nas batidas dos sinos 
da mesquita branca 
do interior da Turquia 
 
entre 
nessas páginas 
como feixe de luz amarelo 
que assenta na sala 
e aquece a estante de livros 
essa luz 
que traz à tona 
o ângulo sagrado de todas as coisas 
 
todo leitor é para cada palavra 
luz de fim de tarde 
 
demore-se 
como quem encara pela primeira vez 
o mar 
contrai os dedos dos pés 
fincando-os lentamente na areia 
com espanto e absoluto 
  

l 
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caminhe 
as palavras 
no mesmo ritmo 
do mergulhador 
que volta à superfície com cautela 
após extensíssima profundidade 
 
entre 
como se voltasse 
 
e volte 
 
chegue ao fim 
como queda da primeira folha 
os teus antepassados nos ombros 
e deixe 
germinar de novo 
 
eis aqui o retorno 
à memória da casa de teus avós 
ao encontro de um amor antigo 
ao abraço de algum dos teus mortos 
 
(I. Martino — Março, 2019) 
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Rafael Zacca (1987) | Vive no Méier. É poeta e crítico. 
Ministra oficinas de criação literária na Coart/UERJ. É 
professor de Teoria Literária na UFRJ. Foi co-
articulador da Oficina Experimental de Poesia (2013-
2018). Publicou Kraft (Cozinha Experimental), Mini 
Marx (Editora 7Letras), Mega Mao (Editora Caju) e A 
estreita artéria das coisas (Edições Garupa). 

 
criança que brinca com uma chapinha de garrafa 
 

ermética e aberta a tampa 
do caixão espera 
 

o faz de contas 
é um lento abridor de garrafas 
 
 
criança que dirige um mustang 
 

 por dirigir 
longe da rua 
perto das ondas 

 
onde é bege 
o sangue 
da água 
(dá de cabeça 
no asfalto) 
 
onde é bege 
a morte 
do peixe 
 
do tatuí da água-viva 
  

h 

e 
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onde a mãe 
fantasia um pássaro 
que levasse o filho 
sempre de volta 
ao ninho 
 
onde é bege o ninho 
das cegonhas 
bege o útero vivo 
das fábulas 
 
a criança 
feliz e azul 
perto das ondas 
 
amadurece na pele 
sem filtro uma mancha 
um mustang 
cor de sangue 
 
 
criança que dorme 
 

 sonha que sonha 
mais bem sonhada 
a pedra portuguesa 

debaixo da boca 
e baba mas sonha 
que sonha não sabe 
que sonha embaixo 
a pedra e a baba 
o verme da mosca 
(outro sonho, 
de doença incolor 
que não dói 
fronha rasgada 
de ventre solto) 

e 
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a camisa cobre 
metade do corpo 
enruga com 
suor dos outros 
os outros saem 
vão para a rua 
para o emprego 
a solidão 
de uma vaca 
nos jornais 
rumina um pouco 
mas sonha são 
quatro estômagos 
o dia acontece 
a criança não 
nem acontecerá 
meu deus, mas sonha 
 
 
criança que olha uma fruta 
com João Cabral de Melo Neto 

 
 que olha 
incomoda de olho 
o silêncio, o sono, o corpo 

que fechou-se sem nuvens 
roupas de faca 
o que olha choca 
tem ninho, coacla, é espesso 
o que olha é espesso 
como um brinquedo, uma criança, 
como uma galinha 
 
como toda polpa 
é espessa 
aquela galinha 
é espessa e gorda 
como uma laranja 

o 
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é espessa 
como um brinquedo 
é mais espesso do que uma laranja 
como é mais espesso 
o defeito do brinquedo 
do que o próprio brinquedo 
como é mais espessa 
uma criança 
do que o defeito de um brinquedo 
como é muito mais espesso 
o defeito de uma criança 
do que o sonho de uma criança 
 
espesso 
como uma laranja é espessa 
como uma laranja 
é muito mais espessa 
se uma criança a come 
do que se uma criança a vê 
 
 
duas garrafas de heineken que olham crianças 
 

uas garrafas de vidro na areia 
as bocas esperam 
pés 

 
ou talvez não esperem pés 
talvez esperem a maresia 
avançar 
 
como um cão 
no quintal 
se bem que talvez nem tão alegre 
 
avançar, então, como um rabo 
de cão sem quintais 

d 
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a maresia com seu focinho 
triste 
 
são dois 
focinhos 
 
ou talvez não sejam duas 
garrafas talvez sejam duas 
pessoas 
 
amaram-se e é isto 
agora assistem 
a praia engolir 
os assuntos 
 
tudo é feito de vidro e serve para ser quebrado 
 
como engolissem 
os próprios filhos 
como deixassem 
de pagar contas 
 
a multidão dos códigos 
de barra a multidão de barras 
com o casal 
 
atrás de grades 
sem assuntos 
um casal só grades 
 
esperam o aluguel 
são duas garrafas 
na areia 
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esperam o aluguel baixar 
querem morar 
num minúsculo 
 
pezinho de criança 
onde não cabem 
nem 600ml 
de heineken 
 
como quem dorme 
de coração apertado 
numa quitinete 
 
mas talvez não seja isso 
talvez tudo se passe 
como se acordassem 
de coração distendido 
 
crescido e preguiçoso 
como criança que furasse 
a sola do pé na praia 
areia e sangue 
aquela crescida este preguiçoso 
 
duas garrafas de heineken na areia ficam sem assunto 
mas ninguém saberá 
 
| estes poemas fazem parte da seção “Crianças” do livro A estreita artéria das coisas 
(Edições Garupa, 2018). | 
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André Capilé | É um poeta brasileiro, nascido em 
Barra Mansa, Rio de Janeiro, em 1978. É graduado 
em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Mestre em Letras pela PUC-Rio. Doutor em 
Literatura, Cultura & Contemporaneidade, também 
pela PUC. Publicou rapace (Editora TextoTerritório, 
2012), balaio (Editora 7Letras, 2014) e muimbi 
(Edições Macondo, 2017); traduziu, para a Edições 
Macondo, The Love Song of J. Alfred Prufrock na 
coleção Herbert Richers. Tem previsão de 
lançamento este ano pela Editora TextoTerritório dos 
livros chabu e rebute. 

 
I. 
 

ua foi a primeira palavra que disse. 
quando saí, pernas no mundo, ouvi: 
 

volta logo pra casa — a escuderia le cocq, 
a polícia mineira, o opala preto — 
 
era voz de ameaça, palavra de ordem 
moral e cívica que levou meus amigos 
 
de infância. não havia santos, como se. 
 
 
II. 
 

e ao vir às suas costas dias cinzas 
há caminhos de andar, outros de salto. 
 

há caminhos enquanto não mudarem 
o barulho dos tacos no asfalto. 
  

r 

s 

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 82 | 



III. 
 

e alguém embala a quem o ódio grassa 
disfarça quando o dízimo dizima 
 

os que, não por torção, fazem escolhas 
fora do estribo estreito da manada. 
 
 
IV. 
 

ranzido o cenho, a dissensão assanha 
inverter ritmos à sanha devota 
 

do controle de linhas que nos veem 
do subterrâneo e esgotam o salobro 
 
do insalubre mundo livre só músculo. 
 
 
V. 
 

 o verde da miséria observava 
a trama da anti-história que assobia. 
 

na pressão manifesta dos desejos, 
de corpos atritando-se entre beijos, 
 
naquela encruzilhada de onde um sol 
detrás da barricada avolumava. 
  

s 

f 

e 
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VI. 
 

eterminar a posição no centro 
possibilita o ataque em beira extrema, 
 

cuja ameaça não conversa, aponta. 
 
mesmo que a execução seja um fracasso, 
 
jogos posicionais podem cumprir 
um papel eficiente em apagar 
 
não só os rastros, mas o comprimento 
das ondas por quebrar fora do atol. 
 
 
VII. 
 

u, que sou um, e estou com os demais, 
tenho o endereço incerto da partida 
enquanto espero. não desperto a luz, 

nem cedo ao desespero dos mosquitos 
que zunem pela beira do chapéu. 
comia ali no trecho, com os meus 
companheiros, a conta da ração 
medida por miúda; contra o tempo, 
inchando na capanga, indiferente 
ao sol estacionado e o pelo em ovo 
de olhar o dia longe, longo e verde, 
na tocaia eu rezava meu kasanje 
mirando pelo furo das miçangas 
o vezo de vazar cada inimigo. 
  

d 

e 
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Roberto Dutra, jr. | Carioca e insulano, nascido nos 
anos 1970. Usa máquina de escrever, revisa com lápis 
e mantém as ideias em blocos de nota. Teve seus 
poemas publicados nas antologias: Escriptonita 
(Editora Patuá, 2016) e Porremas (Mórula Editorial, 
2018). É colunista regular do blog literário 
Zonadapalavra. Seu novo livro de poemas, Casa, está 
no prelo e sairá pela Editora Urutau, ainda este ano. 

 
composição 
 

uero seu poema pela manhã 
ele é o café que aquece a fala 
a luz que entra na sala 

quando nos servimos 
olhos inventando o dia 
sensual alegria 
de mãos se encontrando 
na mesa. 
 
quero seu poema como uma foto 
rápido direto 
com a realidade em foco 
como se nada mais fosse correto 
mostrando as partes 
como o todo 
e o todo um regalo 
— essa parte de nós. 
 
quero seu poema no rosto 
suave carícia 
a canela tempera uma parte 
nossas bocas 
anunciam outra arte. 
 
— eu quero seu poema meu norte! 
  

q 
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quero seu poema meu gole 
amargo e forte 
lavando a mágoa 
e intenso 
com uma leve pausa 
tão lento 
que agora 
a língua 
 

para. 
 
 
do desejo 
 

esejo-clarão-de-raios 
Desejo-cegueira-de-nomes 
Desejo-morte-e-vida 

Desejo inteiro 
Levante de nuvens 
ribombando insurreição 
Desejo-fome 
Verso e anunciação na carne 
Sulcos d’água e sangue 
Via líquida do instante 
 

Apaga a vida 
Acende a alma 

 
 
samovar 
 

ntro em sua casa, 
sentamos no chão. 
 

chá nos basta. 
dividir a água, 
infusão amarga. 

D 

e 
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sorrindo, você relaxa. 
em mim, 
a mesma casa. 
 
temos chá, 
sorrir nos basta. 
 
 
brisa 
 

lara coisa 
na rua 

 
a brisa corria 

sua língua 
 
absurda 
enchendo de vida 

sabor 
odor 
amor do dia em plena avenida 

 
invento o poema 

e a vida 
 
[molhada na tinta da brisa] 
 
vale a pena 
 
 
(eu não tenho um) PLANO 
 

u não tenho um plano para a vida além de viver. 
não há metafísica nisso. 
não espero vivas e ninguém me agradeceu flores ou favores. 

devia vomitar, mas mantenho. 

c 

e 
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o que seria de mim se descobrissem? 
carros parariam 
leite azedo nas vacas 
bug do milênio 
mulheres correndo 
homens trincando os dentes 
ateariam fogo na cidade, ou um cataclismo varreria 
a mediocridade dos hipócritas? 
eu digo em voz alta, 
não senhores eu não tenho um plano para a vida além de viver. 
há que ser ousado bastante 
para o preço da cesta básica 
há que ser longe o suficiente 
para o outro lado da rua 
há que ser o necessário 
para riscar o chão com meus ossos e minha carne tão bem 
guardados para o depois. 
o mais que me ensinaram refutei como quem repele o veneno. 
se tenho que morrer, que seja por minhas próprias palavras. 
nada mais vivi além disso. 
não dei doces, 
não fui ao altar, 
não sentei numa pedra ao pôr do sol, 
não xinguei o juiz, 
não bebi água do mar, 
não beijei o chão que me sustenta, 
não tive filhos, 
mas no olho do furacão 
ouviram meu nome como pedra vívida 
pés e mãos 
pele sem planos 
e vivo 
como um homem 
vivo 
 
| poemas inéditos do livro Casa (Editora Urutau, no prelo), de Roberto Dutra, jr. | 
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Tito Leite (Cícero Leilton) | Nasceu em Aurora/CE 
(1980). É autor do livro de poemas Digitais do Caos 
(Selo Edith, 2016). Poeta e monge beneditino, é 
mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Curador da revista Gueto. Aurora 
de Cedro (Editora 7Letras, 2019) é sua mais recente 
obra. 

 
espanto 
 

ue demônio emana do homem 
 
enquanto 

peixes segregam 
 
suas 

barbatanas? 
 
Madrugada 
em poço escuro: 
 
lavamos 

os nossos 
 
rostos 

depurando 
 
o que nos estranha. 
 
O que é 
distante nos é semelhante. 
 
Pessoas 

oceânicas, 
 
qual 

santos em extinção, 
 

Q 
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tiram 
algo raro de suas façanhas 
 
como 

se respirassem 
 
sobre uma lâmina katana. 
 
Sabem 

amolar alicates 
 
e salvar-se dos sociopatas 
 
ou deixar saliente um livro 
de receitas. 
 
Poetas 

intensos, 
 
no silêncio mais inquietante, 
 
fazem 

de cada estorvo 
 
uma canção. 
 
 
ondina 
 

ebo estrelas 
 
e locomotivas 

com álcool, 
 
em vermelho devaneio: 
  

B 
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as pupilas 
se dilatam. 
 
Em cores vulcânicas 
 
penso 
no meu amor 
que gosta 
 
de montanhas 
 
e nos olhos, 
dois oceanos. 
 
Que deflagrem 
seus cabelos 
 
ou o próximo tinteiro 
no meu peito. 
 
 
fármacos 
 

 psiquiatria ganha lugar 
na feira de liquidação. 
Na alegria imediata 

do simulacro: 
adestrar psicopatas. 
 
Antidepressivos 
para curar as feridas 
da alma 
ou esquecer a amada 
[que antes 
do beijo toca fogo 
nos lábios]. 
 

A 
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Na cabeça, uma ampulheta, 
nas mãos, borboletas fugidias, 
em todos os caminhos, 
nenhum destino: 
apertar o botão abismo. 
 
 
circular 
 

 poeta 
do caos urbano 
salta no circular 

atravessando 
as ruas que mordem 
o seu drama. 
 
No absurdo 
da vida, nem sempre 
bela, a lua passa 
de pés descalços. 
 
Eu, que não 
tenho moeda, ofereço 
meu chapéu, 
como quem acena: 
evoé, poeta! 
 
 
infindo 
À Elizabeth Hazin 

 
ão sabemos da validade 
do fogo. 
 

Febre luminosa 
de um poema, 
diagnóstico 
póstumo. 

O 

N 
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Falar da casca não duradoura 
dos amores que nascem 
e se findam, qual infindo orvalho 
na face sem alento 
do espelho: 
 
como se fosse 
pedra na morte 
lenta da espécie. 
 
É como abrir as portas 
da morada de Deus 
e no íntimo do seu 
ínfimo não entrar. 
 
Vão-se pétalas 
e relicários 
e o que temos de sagrado 
se esgarça. 
 
 
curva 
 

ão há estrada certa 
ou verdades incontestes. 
 

Até no céu o joio cresce, 
só no insólito Deus por perto. 
 
Caminhos, noites abertas 
num albergue em deserto. 
  

N 
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recusa 
 

á beleza no apagamento 
de fronteiras. 
 

A cada poema uma negação, 
a mão 
na lâmina, no chão, 
na lama, nos molares, 
a rasgar a maquinaria 
que mata o dia. 
 
Nos motores do porvir 
o desconhecido 
é bem-vindo. 
Sabemos 
de Sousândrade 
que sentia saudade 
do futuro. 
 
A liberdade é um androceu 
que se faz carne. 
 
| poemas de Aurora de Cedro (Editora 7Letras, 2019); link para comprar o livro: 
http://www.7letras.com.br/aurora-de-cedro.html | 
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Claudia Abeling (São Paulo, 1965) | Cursou 
Editoração na ECA/USP e trabalhou em diversas 
editoras paulistanas; há alguns anos, dedica-se à 
tradução literária do alemão. p:l:a:n:g:e:p:l:a:n:g:e 
(Editora Quelônio, 2019) é seu primeiro livro. 

 
sp, cacofonia da metrópole [1] 
(thesaurus) 
 

ardins verticais condomínios horizontais 
parques lineares 
edifícios espelhados 

arco do futuro 
eixo norte-sul 
cruzamentos de avenidas ruas travessas vielas 
ruas de paralelepípedo 
meio-fio 
estacionamento a 45º 
 
 
sp, cacofonia da metrópole [2] 
(reality show) 
 

rades antimendigo + bancos antimendigo 
= qualidade de vida 
 

 
sp, cacofonia da metrópole [3] 
(real estate) 
 

ornal do sábado, página b21 (caderno economia & negócios), ¾ de 
página. Futuro lançamento na vila romana: “autoral. atemporal. 
absoluto. passado e futuro reunidos no presente. projeto clássico 

que traz a essência da inovação e modernidade para seus futuros 
moradores. lazer completo: pool; gym; outdoor fit; barbecue place; 
party hall; shared laundry; art lounge; view lounge; kids place; pet 
place; relax place”. 
 

j 

g 

j 
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sp, cacofonia da metrópole [4] 
(dicionário de inglês imobiliário) 
 

pen garden. s.m. 1 nova alameda repleta de gentilezas 
urbanas da cidade. 2 espaço do lado de fora. 
 

 
sp, cacofonia da metrópole [5] 
(matrioska) 
 

 apartamento fechado a sete chaves dentro do prédio com 
elevador codificado, dentro do condomínio cercado, dentro 
do bairro diferenciado, dentro da zona que prescinde de 

metrô, dentro da cidade linda, dentro do estado locomotiva-da-
nação, dentro da região separatista, dentro do país que anda pra 
trás. 
 
 
sp, cacofonia da metrópole [6] 
(voyeuse) 
 

oi legal assisti-la (#sqn) 
o insulfilme protegia a espectadora (#sqn) 
na rua a menina rodopiava a sainha suja 

da fantasia que alguém largou por aí 
e se sentia a branca de neve (#sqn) 
 
| poemas do livro p:l:a:n:g:e:p:l:a:n:g:e (Editora Quelônio, 2019). | 

  

o 

o 
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Luiz Antônio Gusmão, 37 anos | Nasceu em Recife e 
vive em Brasília. É servidor público federal com 
formação em relações internacionais e ciência 
política. Traduziu poemas e ensaios publicados em 
dEsErEnDoS e (n.t.) nota do tradutor, além da 
antologia O terceiro andar sombrio e outros contos de 
fantasma, de Ellen Glasgow (Amazon-Kindle, 2018), e 
do romance O pergaminho Lázaro, de Jonas Cobos 
(Babelcube, 2018). 

 
antiode à via estrutural 
 

f-095 estrada parque ceilândia vulgo via estrutural 
 
foi-se o parque, ficou a estrada, mas 

não te cansas de nos passar na cara 
a verdade das tuas placas 
soberanas destas faixas invertidas 
— aqueles que vão correr vos saúdam! 
e tome ultrapassagens pela direita, reduções bruscas etc. e tal. 
 
df-095 estrada parque ceilândia vulgo via estrutural 
 
onde vi um dia a espatifada carcaça 
de uma rotunda melancia no asfalto 
absorto no sentido plano piloto 
onde incontáveis cães foram eliminados 
com a passagem das rodas acelerando 
o tempo de sua decomposição natural. 
 
df-095 estrada parque ceilândia vulgo via estrutural 
 
chegará o dia em que não mais te percorreremos 
ex-gladiadores do asfalto em carroças tomarão 
como zumbis macilentos as marginais 
mas tuas pistas repletas de ondulações e buracos 
permanecerão sob a halógena luz do vapor de sódio 
emanada pelos homéricos postes de teu canteiro central. 

d 
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df-095 estrada parque ceilândia vulgo via estrutural 
 
ao longo de teus nítidos dezesseis quilômetros 
deste rodoviário rosário que se cumpre 
entre microtransumâncias e mínimas imanências 
a oitenta, então a sessenta, agora a noventa por hora 
vamos deixando estes escassos minutos de vida 
em velozes prestações rumo ao destino final. 
 
 
até que não 
 

ubram os sinais 
derrubem as placas; 
confundam, troquem, 

apaguem as faixas. 
rasquem o chão e 
cuspam-nos na cara 
seu barro vermelho 
— peguem em armas. 
digam que o dia é 
noite e a noite nossa 
comunhão. maculem 
as palavras que nos 
enleiam todos os 
dias. voltem nossos 
antolhos ao passado: 
estes corpos vos 
obedecerão 
até que alguma 
mente afoita não. 
  

c 
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pro nobis 
 

 não perseguimos mais os rastros 
das alegrias e das dores 
vamos pelo mesmo rumo podre 

cortando caminhos de ratos. 
e atravessamos sonolentos 
a luz dos dias estúpidos 
esquecidos dos conventos 
em que, ruidosos e cúpidos, 
entoamos nossos discursos. 
e somos todos meio a meio: 
meio humanos, meio nulos 
depositamos os corpos inteiros 
nas mãos desses homens brutos. 
e devoramos deformidades 
e perdoamos nossos donos 
se não estamos mais lúcidos 
tampouco temos sonhos. 
 
| poemas do livro inédito Cidade na carne (título provisório). | 

  

e 
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Linaldo Guedes | Jornalista, poeta e editor. Como 
poeta, lançou os livros Os zumbis também escutam 
blues e outros poemas (1998), Intervalo Lírico (2005), 
Metáforas para um duelo no sertão (2012) e Tara e 
outros otimismos (2016). Lançou, ainda, Receitas de 
como se tornar um bom escritor (2015), Padre Rolim 
em quadrinhos (2018) e O Nirvana do Eu: Os diálogos 
entre a poesia de Augusto dos Anjos e a doutrina 
budista (2018), entre outros. Editor na Arribaçã 
Editora, é formado em Letras e mestre em Ciências 
da Religião, pela Universidade Federal da Paraíba. 

 
carrossel de silêncio 
 

eu filho fala sozinho 
 
no meio das crianças 

brinca com ninguém 
 
finge-se de gato 
imita o cachorro 
 
au 
au 
au 
autista 
 
(e o mundo finge que ele não existe). 
 
 
4 estações 
 

s estações mudam: 
o que era primavera de chuva 
torna-se inverno quente 

  

m 

a 
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ou vício sem verso 
sem poesia 
na hora em que as coisas se benzem na ausência de orações 
 
as estações mudam: 
o que era outono florido 
torna-se verão frio 
 
ou verso sem o vício 
da poesia 
debulhando rituais adormecidos na hora do ângelus. 
 
 
girassóis do mangue 
 

oi quando passei da ponte do Sanhauá 
que vi restos da orelha de Van Gogh 
(sangrando o rio) 

 
mangues de diálogos com zola 
girassóis de caranguejos 
meninos e as mãos. E a lama! 
 
 
ladainha 
 

m oásis se constrói com desertos 
 
perto 

(ou) 
longe 
 
um oásis se constrói em desertos 
 
perto 
(e) 
longe 

f 

u 
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um oásis se constrói 
(e os desertos?). 
 
 
libação 
 

ifícil para um mortal entender uma deusa 
decifrar seu olhar lento, em direção ao mistério 
 

e o mortal ali: calado, inquieto, agoniado 
como se fosse uma onda querendo rebentar o mar 
 
mas sem uma quilha, é quase impossível navegar 
 
ainda mais quando suas mãos agem 
 
(e elas agem) 
num estranho ritual de libação 
 
enquanto o mortal zera a bússola 
e descansa na terra firme daquele pulsar. 
  

d 
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Jorge Vicente | Nasceu em 1974, em Lisboa, e desde 
cedo se interessou por poesia. Com Mestrado em 
Ciências Documentais, tem poemas publicados em 
diversas antologias literárias e revistas, participando, 
igualmente, nas listas de discussão Encontro de 
Escritas, Amante das Leituras e CantOrfeu. Faz parte 
da direcção editorial da revista online Incomunidade. 
Tem cinco livros publicados, sendo o último Cavalo 
que passa devagar (voltad’mar: 2018). 

 
dois poemas 
 
1. 

rimeiro exorcismo: transformar figuras de linguagem em rituais 
mágicos de combustão. 
 

segundo exorcismo: escrever sempre um corpo gira sobre si próprio 
até ao limite das suas páginas. 
 
terceiro exorcismo: uma palavra vale sempre mais do que duas 
palavras desalinhadas. 
 
quarto exorcismo: nada vale o quotidiano se não deixar entre-ver 
uma pequena vivência e uma pequena dialéctica de linguagens. 
 
quinto exorcismo: viver é a dupla matéria de escrever. 
 
sexto exorcismo: no interior da metáfora, não há aconchego para a 
vivência. 
 
sétimo exorcismo: não tenhas medo de te transformar em mito de ti 
próprio. 
 
oitavo exorcismo: a escrita é a matéria escura do universo. 
  

p 
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2. 
enho um pássaro a voar sobre o meu nascimento 
asas abertas sobre um corpo que se contorce de vida 
essa vida [e esse mar tão estranho 

como estranha a maternidade que me enche de luz 
 
esse pássaro 
ser-de-madrugada e de palavras livres 
pássaro quase-materno e quase-feliz 
com as asas abertas sem metáforas 
e sem língua para escrever, 
 
pássaro que abre o sol 
e que olha com profundo amor 
esse primeiro choro 
 

[rio subtil entre duas mãos]. 
 
| poemas de Cavalo que passa devagar (voltad’mar: 2018). | 

  

t 
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André Merez | Cursou Letras e fez pós-graduação em 
Língua Portuguesa na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Na graduação realizou pesquisa sobre o 
discurso do poder na obra de Plínio Marcos e na pós-
graduação defendeu tese sobre as relações entre o 
processo inferencial e as questões de interpretação 
de texto na verificação de aproveitamento de leitura. 
Leciona Teoria da Literatura e Gramática há mais de 
15 anos e desenvolve pesquisas sobre música, artes 
plásticas e poesia. Autor dos livros Vez do Inverso (Ed. 
Patuá, 2017) e Perfeição Acidental (inédito). 

 
outro poeta 
 

 poeta sempre é outro 
não esse que se propõe. 
Não essa fissura aberta 

no intermeio do verso, 
não esse suposto vago. 
 
O poeta é outro, sempre outro. 
 
À parte da teogonia de Hesíodo, 
só essa camada de fibras e folhas, 
só um ser assim sem as premissas, 
o poeta não é esse suposto e visto. 
 
O poeta é outro, sempre novo. 
 
É sempre esboço, tem de ser, 
sempre garatuja que se mostra, 
busca que se deixa exposta, 
desencontro, aniquilamento. 
 
O poeta não é todo sentimento, 
às vezes ele é régua e compasso, 
às vezes é aço, ferro e cimento, 
pátio vazio, concreto em branco. 

O 
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O poeta é outro, sempre torto. 
 
Viés de caminho, voz de dentro, 
oblíquo, adunco, gauche, penso. 
A dissidência, a vida mundo, vida 
poesia nos pedaços desse tempo. 
 
 
outra balada do mangue 
 

u também fui ao mangue, 
não aquele 
do passado dos passados, 

mas outro, 
mais possível, mais presente. 
 
Um mangue dos meus dias, 
das minhas horas estranhas, 
das horas moucas, 
as moças vencidas, 
derrubadas à noite. 
 
Beijei bocas frias, 
abracei vontades. 
Vi os olhos assustados e os cílios, 
longos cílios postiços encarnados 
das moças bem moças, 
nos quintais da colônia. 
 
Eu vi suas carnes, vi seus corpos, 
vi suas infâncias e vi seus sonhos. 
Tudo vibrava de um azul noturno, 
um frio de vento sobre o concreto, 
um frio de dor, uma dor ventania. 
  

E 
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Eu também fui ao mangue, 
e vi o dia seguinte aparecer 
vencido de álcool e alcaloide 
enquanto a luz varria a noite. 
 
No alto, 
lá no fio, 
pousa uma última estrela, 
sozinha. 
 
 
artigo 149 do Código Penal 
 

 sombra de um homem, 
seu trabalho. Sua sombra 
projetada oblíqua no chão. 

 
Um sol torrando tudo, 
olhos tão horizontais 
que a vista anula a vida. 
 
A vida anulada pelo sol, 
o sol e as suas sombras, 
sobras da vida anulada. 
 
Seus olhos, sem visão, 
veem um risco de luz, 
um fio de vida oblíqua. 
 
O sol em seus olhos, 
a vida em sua sombra, 
a cegueira do trabalho. 
 
A sombra de um homem, 
com sua visão enviesada, 
Já não vê sua escravidão. 
  

A 
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Clarissa Macedo (Salvador-BA) | Doutora em 
Literatura e Cultura, é escritora, revisora, professora e 
pesquisadora. Apresenta-se em eventos pelo Brasil e 
exterior. Integra coletâneas, revistas, blogs e sites. 
Publicou a plaquete O trem vermelho que partiu das 
cinzas (Pedra Palavra, 2014) e o livro Na pata do 
cavalo há sete abismos (Prêmio Nacional da 
Academia de Letras da Bahia, 2014; em 2ª edição 
pela Editora Penalux, 2017; e traduzido ao espanhol 
por Verónica Aranda, Editorial Polibea, 2017). 
Integrou, em 2018, o Circuito de Escritores pelo Arte 
da Palavra, promovido pelo SESC. Lançará este ano o 
livro O nome do mapa e outros mitos de um tempo 
chamado aflição (poesia). 
Site: http://www.clarissamacedo.com.br/ 

 
pescaria 
 

a fila de emprego 
me deram uma vara de pescar. 
 

Contrariando as profecias, 
não conquistei o universo. 
 
Não havia isca 
não havia lago 
não havia nada. 
 
Os peixes sumiram (!) 
sugados por quem já sabia pescar, 
por aqueles que pescam de família em família 
com o mar à mão 
e dedos ensinados; 
 
será que têm varinha mágica? 
Será por isso que não pesco? 
 
Há tempos desato o ofício da pescaria 
e nunca dá certo. 

N 
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Faz anos também 
que o cheiro do peixe invade as paredes, o catre, os sonhos, a minha 
oração. 
 
Eu continuo: persisto, 
de anzol gasto, 
no exercício de dar de comer 
à mãe, às filhas, às irmãs; 
mas todas minguam 
na tarefa diáfana 
de enganar a fome 
de soletrar a morte. 
 
Por isso, no auge daquele dia, 
convencida de que pescar 
sem isca, peixe ou lago 
não enganaria a dor, a miséria, 
amarrei a linha no tronco mais rijo; 
e lá, de corpo pendurado, 
olhei pra sempre o açude vazio da minha casa. 
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Ricardo Escudeiro (Santo André-SP, 1984) | É (ex) 
metalúrgico e (ex) professor. Autor dos livros de 
poemas rachar átomos e depois (Editora Patuá, 2016) 
e tempo espaço re tratos (Editora Patuá, 2014). 
Graduado em Letras na USP, desenvolve (ou não) 
projeto de mestrado com interesse em Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa e Estudos de Gênero. 
Atua como editor na Fractal e assistente editorial na 
Patuá. Idealizou e montou, em parceira com o artista 
Leonardo Mathias, o work in progress “A mecânica 
do livro no espaço”. Possui publicações em mídias 
digitais e impressas: Escamandro, Germina, Jornal 
RelevO, Revista 7faces, Mallarmargens, Flanzine 
(Portugal), Enfermaria 6 (Portugal), Tlön (Portugal), 
LiteraturaBR, Diversos Afins, Ruído Manifesto, Poesia 
Avulsa, entre outras. Traduziu poemas da poeta afro 
americana Nayyirah Waheed, que foram publicados 
para download livre, pelo selo gueto editorial, da 
Revista Gueto, em 2017. Publicou mensalmente, 
entre 2014-2016, poemas na Revista Soletras, de 
Moçambique. Participou das antologias Os pastéis de 
nata ali não valem uma beata — antologia de 2017 
(Enfermaria 6, 2018), 29 de abril: o verso da violência 
(Editora Patuá, 2015), Patuscada: antologia inaugural 
(Editora Patuá, 2016), Golpe: antologia-manifesto 
(Punks Pôneis, 2016) e Poemas para ler nas ocupa 
(Editora Estranhos Atratores, 2016). 

 
pole walk in planche 
 

“[…] And you think love is to pray 
But I’m sorry I don’t pray that way […]” 

(In: The Golden age of grotesque, Marilyn Manson, 2003) 

 
com Anastasia Sokolova 

 
á registro de uma foto de um caso 
semifamoso ou nada 
de um sanatório em massachussetts 

mil novecentos e vinte e oito 
uma foto de seis mulheres 

h 
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flutuando 
contra uma parede 
as seis bruxas irmãs uma das traduções 
que encontrei pelos sítios de busca 
pra six sister witches ou levitating portuguese witch sisters 
e não na foto e nem nos sites 
mas aqui quase era e é ainda audível elas 
sussurrando 
pro acabamento descascado da parede coisas como 
erigir um muro de sentenças pra o depois derrubá-lo 
produzir o que é importante no aço dos lábios 
mas e a questão da foto ser uma fraude 
nada 
já era impossível não 
enxergá-las como deusas 
as deidades que tomam conta 
das artes da gravidade anjos 
da totalidade 
 
 
sete 
 

: nós queremos o fim imediato da brutalidade policial 
e dos assassinatos de pessoas negras. 

 
oloca pra passar aí alguma miséria 
faz dela uma prenda 
um objeto de estudo 

um alívio cômico dentro do horário 
nobre um linchamento desnecessário com fins lucrativos 
e cada um encena um suspiro de gala enquanto só assiste 
enquanto no enterro de mais 
uma irmã de mais um irmão uma voz 
segurando na oitava da outra canta 
o fruto estranho a carne 
mais barata do mercado é a carne negra 
  

c 
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ah mas como é que faz pra ter vontade 
pra agir 
 
mas quem mesmo o monstro 
que te crava nas costas os dentes e você 
é quem sente o gosto 
calçar os sapatos do outro nada disso funciona nem 
basta 
você imaginar numa barca de gente comercializada 
tua boca pra sempre no grupo 
das bocas em semi alegria forçada pra despistar açoite 
nem basta você imaginar um capuz 
branco enforcando pra sempre a tua pele 
ao lado de uma cruz em chamas 
nem basta você imaginar um capitão do mato 
te usando pra sempre 
de cobaia em exemplos de estrangulamentos 
gratuitamente e com abuso desde as fazendas 
até as filas dos caixas 
nem 
basta você imaginar um coturno 
tático pisando seu rosto humano pra sempre 
e você mesmo ao lado pra sempre um verme 
passeando na calçada sua isenção ou elegância 
 
ah mas pra mudar essas coisas leva tempo 
 
é o que diz o branco 
apresentador do programa vespertino 
há uns quatrocentos anos mais ou menos 
  

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 112 | 



ao infinito e além 
 

para L. L. 

 
m meados dos anos noventa um grupo 
de excelentes cineastas como hoje o sabemos 
lançava toy story pela disney pixar e com um intervalo 

de quatro anos era lançada a sequência da animação 
no mesmo passo de tempo eu descobria antes mesmo 
de usarem as palavras que hoje usam pra isso 
meu primeiro amor 
no mesmo passo de tempo eu passava pelo fundamental dois 
e aprendia também com uma enchente 
que arrastara todos os muros possíveis 
do que eu chamava casa que arrastara 
todos meus pertences que então eram uns gibis e uns brinquedos 
aprendia sobre abandono e sobre acolhimento 
aprendia podemos dizer 
sobre o que pode carregar os bracinhos de um brinquedo 
que não é só fobia e trauma que nos incitam os inanimados 
aprendia uns usos específicos de algumas palavras 
bom falarmos disso 
assim damos jeito de incluir aqui algo sobre as linguagens 
e evitamos situações de equívoco das leituras 
como aquela onde ninguém que dissesse-nos 
que de cada vez que se pronuncia 
vida 
é pouco ou nada provável que tenhamos 
vida entre os lábios 
é raro 
aprendia o peso de alguém escrever o nome 
na sola de nosso pé direito 
como a criança fazia em seus brinquedos no desenho 
e como hoje sei fazem parecido os legistas 
e pode ser um defeito de nosso ritmo e direção de leitura 
mas essa inscrição nada tinha a ver com posse 
veja-se pela ordenação das cenas o que vinha primeiro 
significava you’ve got a friend in me 

e 
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como hoje o sabemos eu aprendia então 
com meu primeiro amor dividindo 
uns gibis e uns brinquedos comigo 
um amor sem essa de pertencimentos 
 
ow isso não é voar 
isso é cair com estilo 
isso 
é um verdadeiro salto no tempo e presencio 
com meus olhos de agora 
um nosso primeiro beijo 
o ruim de certas quedas é que o atrito seca a retina 
 
| três poemas do livro A implantação de um trauma e seu sucesso (no prelo). | 
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Tarso de Melo | Poeta e ensaísta, nascido em Santo 
André/SP em 1976. Lançou, entre outros, Íntimo 
desabrigo (2017), Dois mil e quatrocentos 
quilômetros, aqui (com Carlos Augusto Lima, 2018) e 
Alguns rastros (2018). Em breve lançará a antologia 
Rastros, reunindo grande parte dos poemas que 
publicou desde sua estreia, há vinte anos. Advogado, 
doutor em Filosofia do Direito pela USP. Colaborador 
das revistas Cult e Quatro Cinco Um. É curador de 
“Vozes Versos” na Tapera Taperá (com Heitor Ferraz 
Mello), de “Passaporte: Literatura” no Goethe-Institut 
SP (com Marcelo Lotufo) e de “Algaravia! poesia na 
Mário e nos bairros”, da Biblioteca Mário de Andrade. 

 

hoje 
 

manhã vai chover mais forte, 
todos nós já sabemos. 
E é estranha a calma dos rios. 

 

Os guarda-chuvas seguem fechados, 
os meteorologistas fingem não ter nada com isso, 
o barro não demonstra qualquer apreensão, 
o vento lambe as roupas secas no varal, 
nenhuma janela ainda se fechou. 
 

A água vai vir, forte, como sempre, 
engolindo todo o sossego ao redor, 
mas os buracos não confessam 
as tristes poças de amanhã. 
 

As casas, as coisas, as vidas, 
o que sucumbirá ao mar inevitável 
não dá sequer um suspiro, 
não se despede de nós, de nada. 
 

Plantamos no solo morto 
esse esquecimento do futuro 
— e tudo o que brota chamamos 
 

hoje. 

A 

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 115 | 



 
desencontros 
 

oram apenas nove 
talvez dez 
os meus encontros 

com Orides Fontela 
 
no primeiro 
ela me perguntou 
como aprendi a voar 
e eu expliquei 
que foi da primeira vez 
em que caí 
de um de seus versos 
e ela torceu o nariz 
para meus voos 
 
no segundo 
e também no quinto 
ela me explicou 
que Kant não sabia amar 
nem dizer 
para que servem 
os pássaros 
e as asas de quem anda 
 
no terceiro 
improvisamos 
um mapa-múndi na toalha 
e os povos solitários 
expulsos do poema 
cruzavam os hemisférios 
tropeçando em copos sujos 
e migalhas de um pão 
que não nos atrevemos 
a comer 

f 
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no quarto 
nada além de silêncio 
nada tecemos 
nada trouxe comigo 
 
no sexto encontro 
ela jogava uma canção 
de uma mão para a outra 
esticava e amassava os versos 
rasgava as palavras 
e deixava cair 
com os pedaços delas 
tudo que eu fingia 
e fingia entender 
 
no sétimo 
talvez no oitavo 
Orides reclamava da forma 
como o fotógrafo 
insistia em buscar 
detrás dos seus óculos pesados 
alguém que já havia partido 
 
Orides não apareceu 
na nona ou décima vez 
em que a esperei 
na porta do prédio 
sob o bronze da placa 
cujas letras precárias 
gritavam INVISÍVEL 
 
foi apenas um 
meu encontro 
com Orides Fontela 
 
: foi nenhum 
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tigre 
 

riste-distante, diante 
dos últimos 
acontecimentos: 

 
tempo de silêncio 
concêntrico 
nervos de aço 
mar de papel 
 
mente a mil 
mas serena 
quieta (espinha 
ereta, coração 
tranquilo) 
 
como quem se prepara 
(tigre, tigre, brilho, brasa 
: um amanhã a cada manhã) 
para as artes 
infalíveis 
do ataque 
  
 
por que 
 

etrair-se à agenda alheia — desistir 
dos cinco sentidos — por que o relógio, 
as distâncias que cria, o mover-se 

a sua sombra — por que as chaves 
giradas, o diário trancar-se com a família 
— por que a gravata, esperar o fim do dia, 
dos dias — por que o espelho, o asseio, 
a rotina dos sapatos — por que as senhas, 
os códigos, os telefones de emergência, 

t 

r 
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endereços — por que os passos, os prazos 
exíguos, as datas consumidas 
como aspirinas 
 
 
matas 
 

á tínhamos prometido não falar mais de poemas 
pensei em pegar uma pá ou a marreta dos dias 
quebrar as calçadas todas da cidade 

até que se erga novamente o que enterramos 
 
não é apenas sobre nós que cai todo esse sufoco 
 
os antigos falam de um rio que corria bem aqui 
e se espantam quando digo que apenas sete por cento 
da mata antiga resistiu às serras do nosso desejo 
 
e eu me espanto mais que eles quando penso 
que nem mesmo sete por cento dos poemas 
que cobrem como mata densa o que chamamos mundo 
devem resistir ao silêncio atlântico que se projeta 
daqui até a mais distante das línguas 
  

j 
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Adri Aleixo | Poeta, professora e mestranda pelo 
CEFET-MG em Literatura feminina. Participa das 
antologias Escriptonita, 30 anos do Psiu Poético, 
Contemporâneas, Planner 2018 e Poesia de Ouro. 
Tem textos publicados em sites e revistas como 
Suplemento Literário de Minas Gerais, Caderno 
Pensar do Jornal Estado de Minas, Zona da Palavra, 
Incomunidade, Jornal Rascunho, entre outros. 
Publicou dois livros de poesia pela Editora Patuá: 
Des.caminhos (2014) e Pés (2016) e a Plaquete 
Impublicáveis em 2017. Integrou, no ano de 2018, o 
Circuito Arte da Palavra pelo Sesc Nacional. Em 2019, 
lançará pela Editora Ramalhete o livro Das muitas 
formas de dizer o tempo. 

 
o recado do morro 
 

 luar estava muito branco 
um pedacinho de mata aparecia longe 
dava para separar as flores azuis dos pau-terra 

 
a vista era cansada 
tinha lido muita coisa nessa vida 
e nessa hora atalhava 
ouvia tudo 
o recado 
se chove se faz sol 
o morro fala 
a cerração confirma 
o gado espera 
o tempo é quem faz tocaia 
e sorrateiro avisa 
 
A história é a mesma, embora já seja outra 
  

O 
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sertão 
 

ste friso 
entre 
água e rio 

morro, casa, curva 
Este chão sempre de mim partindo 
 
 
mulher na roca 
 

e o sol batesse nela 
a essa hora do dia 
teríamos a imagem de um jarro 

as mãos em cálice amparando 
o som os fios 
 
olhando mais de perto, sentiríamos vivos 
 
a casa, os móveis 
as folhas de carvalho 
onde vivem a neta, os filhos 
 
falaríamos de coisas complicadas e outras elementares 
 
de certo, eu acharia tudo doído 
mas ela diria: é o ciclo 
 
 
estiagem 
 

la traz um rio no corpo 
e o rio dentro dela 
só quer ser mais fundo 

  

e 

S 

E 
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retorno 
 

ntem foi a última vez 
que seus olhos viram 
isso que chamamos de vida 

ela sorria, a pele cheirando a terra 
o sol se demorando nela 
a voz cheia de horizontes anunciava: 
— a vida te prepara pra partir 
  

O 
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Edson Cruz | Poeta, crítico e editor do portal MUSA 
RARA. Graduado em Letras pela USP, publicou quatro 
livros de poesia, uma adaptação em prosa do clássico 
indiano Mahâbhârata e um livro de depoimentos 
sobre o que seria a poesia, Musa Fugidia — a poesia 
para os poetas (Editora Moinhos). Seu poemário, 
Ilhéu (Editora Patuá), foi semifinalista do Prêmio 
Portugal Telecom 2014. Lançou, em 2016, O canto 
verde das maritacas (Editora Patuá). Em 2019, lançou 
Trabucada (Editora Terracota), infantojuvenil para 
todas as idades. E-mail: sonartes@gmail.com 

 
bibliotecas 
 

 biblioteca do pai de Borges 
foi o fato capital de sua vida. 
Ele nunca saiu dela, disse. 

 

Em minha casa nunca tive 
livros. 
O fato capital de minha vida 
é não ter tido pai. 
 

Minha mãe foi minha biblioteca. 
Ensinou-me tudo. 
Nunca saí dela.  
Era analfabeta e deveria 
ter se chamado Alexandria. 
 
 

só 
 

m ser 
atônito feito um deus 
absorto 

 

em meu rosto 
gotas de um mar 
morto 
 

A 

u 
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palimpsesto 
 

oda poesia já 
escrita 
 

não se equipara 
a toda poesia 
 
inscrita 
a poesia jaz 
 
 
insígnia 
 

abito 
este mundo 
 

ave do paraíso 
sem pernas 
 
rascunho 
que não pousa 
 
nunca 
 
 
epifania 
 

m girassol ilumina 
o silêncio 
 

das coisas sem voz 
dos seres sem vez 
 
de tudo que nunca 
veio a ser 
 

t 

h 
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zoom 
 

arpe diem. 
A vida é 
curta. 

Carpas riem. 
O azul do dia 
zune. 
O céu refletido 
nas águas. 
Lume. 
 
 
de três dedos 
 

eometrias rasuradas 
nos gramados 
da memória. 

Uma coruja sobre 
um ângulo reto. 
O gol vazio e quieto. 
 
 
Poe lendo Heráclito 
 

 rio continua fluindo. 
O pássaro-preto bicando a porta. 
O relógio tiquetaqueando. 

E as perguntas, ainda sem respostas. 
 
 
poesia 
 

 dança das imagens entre as palavras. 
A viagem de volta ao desconhecido. 
Aquilo que concerne ao cerne do ser. 

A linguagem dos pássaros sem voz. 
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A hesitação sem a redenção do êxito. 
O enunciado do ser travestido em vocábulos. 
A ordem do ente na desordem dos seres. 
Emoção recuperada no deserto da história. 
A ação e o efeito de fingir-se sendo. 
Parcas arrependidas uivando pela vida. 
Desígnio de deuses esquecidos. 
A pureza selvagem do espúrio. 
Tudo o que se perde com a conceituação. 
 
| poemas da antologia poética O canto verde das maritacas (Editora Patuá, 2016). | 

  

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 126 | 



Leandro Rodrigues (1976) | Nasceu em Osasco, São 
Paulo. É poeta e professor de Literatura. Lançou em 
2016 o seu primeiro livro: Aprendizagem Cinza 
(Editora Patuá). Em 2017 participou do jornal de 
literatura O Casulo e da antologia Hiperconexões 3 
(Editora Patuá). Faz Sol Mas Eu Grito, seu segundo 
livro, foi lançado em 2018 (Editora Patuá). Teve 
poemas traduzidos para o catalão e espanhol pelo 
poeta Joan Navarro para a revista série Alfa e outros 
traduzidos para o inglês para a revista americana 
Dusie Nº 21 da UCLA (Universidade da Califórnia). Já 
publicou também poemas em vários sites e revistas 
de literatura do Brasil e Portugal. 

 
golpe 
 

m único golpe 
E os dias sangram 
 

Um único golpe 
E as palavras sangram 
 
Um único golpe 
E o país sangra 

feito poema. 
 
 
poema obscuro 
 

ansaço 
Olhos negros/ escuros 
fechados/ turvos 

como a noite 
como o país. 
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representação 
 

 mundo inteiro 
invade a vidraça 

num golpe 
 
Retiramos do quarto a memória 
Impregnada de mofo — assoalho 
ar de fuligem 
 
O mundo inteiro 
é distante 
pode ser servido 
frio 

em prato raso 
 
pode ter o gosto 
ácido 

de chumbo 
 
na toalha fina do desprezo. 
 
 
1932 
 

 guerra nos escorraçou 
chão batido 
formigas de suor 

cálices de sangue amargo 
guardamos as folhas com poemas 

contra el-rei 
mas, invadiram a fórceps nossa alma 
 
andamos em desatados 

nós contrários 
 
§ 
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puseram-nos em covas rasas 
carne viva 
atearam fogo em nossas palavras 

clandestinas 
 
vieram os urubus, 
carregaram nossos olhos 
tão azuis em suas rapinas/ 
nossos versos 

descolaram ao vento feito plumas. 
 
 
ode imemorial 
 

s garras) 
a morte estreita suas unhas 
numa branca noite de lua 

disforme 
no reflexo frio dos cacos do espelho 

retorcido 
 
(os cortes) 
a morte afia seus cabelos 
qual lâmina obcecada e intacta 
resguarda no grito — a revolução 
e serra as grades 

para o infinito 
esquecimento. 

 
| poemas do livro Faz sol mas eu grito (Editora Patuá, 2018). | 
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Alexandra Vieira de Almeida | Poeta, contista, 
cronista, resenhista e ensaísta. Tem Doutorado em 
Literatura Comparada (UERJ). Atualmente é 
professora da Secretaria de Estado de Educação (RJ) e 
tutora de ensino superior a distância (UFF). Tem cinco 
livros de poesia, sendo o mais recente A serenidade 
do zero (Editora Penalux, 2017). Tem poemas 
traduzidos para vários idiomas. 

 
alfabeto transcendental 
Para Raquel Naveira 

 
m alfabeto que silencia a escrita 
Que faz das letras um atalho para uma estrada esburacada 
No meio da lama, encontro uma joia de medos 

O medo insípido da humanidade 
Em soletrar um alfabeto de cemitérios 
Busco a transcendência das formas das letras 
Suas sobrevidas, seus fantasmas 
As palavras se inauguram na sua disformidade 
Não na sua incumbência de levar a outro signo 
Que não os signos das estrelas 
As letras do alfabeto desencarnadas da vida 
Não se fazem corpo de memórias 
Mas batismo de espíritos translúcidos 
Nas águas da unidade em meio a qualquer diferença enganosa 
A comunhão dos signos 
Se faz pela hóstia do silêncio 
Que traduz o que a boca não vê 
Transcendência de nomes 
No papel mágico da vida. 
  

U 

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 130 | 



cápsula 
Para Luiz Otávio Oliani 

 
ntrodutório — como uma cápsula essencial 
Introdução dos mitos, ele se detém na lanterna 
O que convém à florescência que emerge 

como arquitetura do mistério 
A cor que se debruça 
nos lábios dos dois seres 
costura o artefato do milagre 
não em deter-se na antevisão dos ritos 
mas por si só soçobrar qualquer sombra de certezas 
O animal que se esconde na moita 
já está preparado para morrer 
E nós jogamos o jogo da sorte? 
Introduz-se no ser 
a altaneira madrugada dos tecidos 
Vértebras que se carcomem 
na poeira dos lençóis 
O homem-ser de pano 
se extravasa de dores 
Saem os suores do corpo 
Os temores da sombra 
se amotinam na cama 
A cápsula da essência interior 
é seu remédio mais preciso 
mais vidente que o sol que folgueia 
com as árvores em penitência 
Introdutório — o sorriso do ser-homem 
ultrapassa a sorte para se fazer destino 
no entreabrir dos versos desta cápsula insana 
que é o mundo. 
 
| poemas do livro A serenidade do zero (Editora Penalux, 2017). | 
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Rubens Jardim | 72 anos, jornalista e poeta. Publicou 
poemas em diversas antologias no Brasil e no 
exterior. É autor de cinco livros de poemas. 
Promoveu e organizou o Ano Jorge de Lima (1973) e 

publicou Jorge, 80 anos. Integrou o movimento 
Catequese Poética (1964), cujo lema era “O lugar do 
poeta é onde possa inquietar. O lugar do poema são 
todos os lugares”. Participou da I Bienal Internacional 
de Poesia de Brasília (2008). Faz leitura pública de 
poemas, está presente em vários sites e possui o seu 
próprio espaço virtual: www.rubensjardim.com/ 

 
exercício de viagem 
 

ntre a via veneto 
e a peixoto Gomide 
 

existe um fosso 
e nenhum castelo 
 
existe um poço 
e nenhuma água 
 
existe eu posso? 
 
 
albergue 
 

mor é 
albergue 
de 

andorinha 
: 
coisa 
arisca. 
 
Quem se arrisca? 
 

e 

A 
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artimanha 
 

 arte é 
manha 
de ver 

 

A arte é 
manha 
de vir 
 

A artimanha: 
Viver 
 
 

flagrante 
 

 morto na avenida 
está livre da sepultura. 
 

Não sei se é desaforo 
ficar assim estendido 
 

no chão. Mas a morte 
é a quebra de protocolo, 
 

a entrega de uma carta 
endereçada ao nada. 
 
 

dedo em riste 
 

ste poema não diz nada 
da mesma forma 
que a história não diz tudo. 

Língua cortada: 
este poema não fala 
— falha. 
E insiste 
— dedo em riste. 
 
 

A 

O 
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pietá 
 

ão longe do meu olhar 
fechada em si 
e a si mesma devotada 

a pedra na Pietá 
adentra o gesto 
adensa a face 
no apedrar-se da luz 
no apiedar-se da pedra 
  

T 
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Carol Sanches | Nasceu em Campinas em 5 de agosto 
de 1981. Tem poemas publicados em revistas digitais 
e é autora dos livros independentes Poesias 
pormenores (2008) e Toda diva tem divã (2009). Seu 
livro mais recente, Não me espere para jantar, com 
lançamento previsto pela Editora Patuá em 2019, 
recebeu menção honrosa no Prêmio Maraã de Poesia 
2018. Os poemas aqui publicados fazem parte de 
uma série inédita da autora sobre cotidianos 
escondidos. 

 
a mudança 
 

 casa era nova 
o cheiro cheio de verniz 
cheirava a vazio de memória 

uma única pedra, quebrada 
contornava o fogão a lenha 
teria sido o calor? 
ao primeiro sinal de vida 
se quebrou, 
repare. 
 
os banheiros excedem os quartos 
em número e intenções 
o gesso o verniz 
a tinta o batente 
a pingadeira as portas 
batem ao primeiro vento 
as janelas ensaiam a chuva 
a terra agora se molha 
sob a tutela dos novos vizinhos 
as telhas perdem a virgindade 
enquanto, à noite, 
os ruídos de amor acontecem uníssonos 
aos estalos de madeira 
em um ninho estranho 
 

a 
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até o momento 
cinco banheiros desistem 
de ser limpos 
três quartos esperam 
sonos profundos 
 
a casa 
aguarda 
a alma 
 
 
o desabrochar 
 

té o flamboyant floresceu 
antes de você 
disse enquanto espreguiçava 

o comprido das árvores 
 
 
a picada 
 

á cerca de uma hora 
vi uma picada na mata: 
um pequeno ajuste 

para conter árvores 
perigosamente próximas 
 
foi então que me lembrei 
do último momento 
em que você esteve presente: 
a quatro passos de distância 
aproximadamente segura 
  

a 
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a notícia 
 

ma fração de segundos 
ela disse, 
tudo acontece nesse trecho 

miserável de tempo 
 
continuou andando 
cinco passos se ele de fato 
havia morrido 
tem certeza? ela disse 
segure forte a minha mão 
os dedos suados, o quadro, 
mãe, você está me apertando 
a essa altura o corpo já se derreteu 
olha lá olha lá 
não viemos comprar nada, querida 
por que não me contou antes? 
que diferença faria? 
câncer, você disse? 
talvez tenha sido o silêncio 
os sonhos não vividos? 
as palavras não ditas 
solta, mãe 
 
um homem vestido de caveira 
com suas caveiretes 
dança macarena 
na feira hippie 
  

u 
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a estática 
 

 corpos imóveis, 
frente a frente, 
36 graus e subindo 

 
desça, por favor, 
disse num ímpeto 
de fricção 
 
encostou uma das mãos 
no lado esquerdo 
do seu peito 
 
você mora na minha garganta, 
disse, 
o tempo está seco 
as moléculas, histéricas 
desça daí 
me toque 
aqui 
onde é úmido: 
 
apertou a palma 
contra as cortinas do coração; 
com a mão que sobrava 
manobrou suavemente 
acima da testa 
dos cabelos 
num desejo espiritual 
de desajustar miolos 
eficientes 
  

2 

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 138 | 



sentiu a densidade 
descer pelos dedos 
massageou as pontas 
em movimentos circulares 
 
levantou o olhar. 
 
perceba, disse 
mostrando-lhe os dedos: 
ainda estalam 
ainda são resultado 
da nossa estática 
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Reynaldo Damazio | Editor, crítico literário e autor. 
Formado em Ciências Sociais pela USP. Foi coeditor 
do jornal Caderno de Leitura, da EdUSP, e 
colaborador do Guia de Livros da Folha de S.Paulo e 
das revistas Cult, Arte Brasileiros, Entrelivros, Mente e 
Cérebro, Nossa América e Literatura: Conhecimento 
Prático. É coordenador do Centro de Apoio ao 
Escritor do museu Casa das Rosas — Espaço Haroldo 
de Campos de Poesia e Literatura. Autor de Poesia, 
linguagem (Memorial da América Latina), Nu entre 
nuvens (Ciência do Acidente), Horas perplexas 
(Editora 34), Com os dentes na esquina e trilhas, notas 
& outras tramas (Dobradura Editorial), entre outros. 
Traduziu Calvina (SM Editora), de Carlo Frabetti. 

 
1. 
 

oema é um bicho que devora a vida 
e se transforma toda vez que você 
tenta guardar num canto só seu numa 

caixa de memórias perecíveis ou num 
dispositivo de efeitos para bem do espírito 
poema não serve de guia nem guru suas 
estrias queimam como gelo e nos 
lembram que nada pode traduzir o que 
as imagens corroem e corrompem as falas 
inaudíveis na algazarra de festas e feiras 
e festivais o poema nunca está onde o 
querem onde explicam onde capturam 
porque sua teimosia é seu pulmão e 
ele resiste para que seu osso fure mas 
não trinque seu grito enlouqueça seu olho 
não se canse de ver pelo avesso o que 
se sabe como falta ou excesso 
  

p 
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2. 
 

 gente aprende a ser ridículo 
fingir que sabe o que não 
dizer pelos cotovelos o nada 

ferir e aprisionar com o desejo 
a gente cospe no prato que 
não sacia e esquece o sentido 
de um pedido ou da despedida 
é pouco o que fica guardado 
o que a gente consegue trocar 
antes que o ridículo nos fira 
 
 
3. 
 

arece de uma folha 
em branco no meio da avenida 
como um falso prognóstico 

a greve geral 
um grave registro por fazer 
livros empacotados sem destino 
a sonolência do amor interrompido 
por um frase torta 
essa doida sensação de que tudo desaba 
porque você não está por perto 
porque a fila não anda 
a boca se fecha antes da vírgula 
cão que salta sobre a cama 
suco de melancia derramado 
o universo não conspira, esquece 
e a vida espera por relatórios 
que o tempo apaga sem dó 
um após o outro 
os cacos do quadro pop 
na angústia da parede 
aquele texto do Cortázar 

a 

c 
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sem pontuação 
perdido no redemoinho de mensagens 
tão virtuais e quentes 
como o hálito no começo da noite 
lembrança de aroeira 
a cicatriz rosa 
no trânsito bloqueado 
 
 

4. 
 

sse rosto que você toca e 
tenta rasgar pelo avesso 
que você pega emprestado 

e esquece na próxima curva 
entre meneios e esgares 
que desdenha e insinua 
máscara das fases da lua 
raízes do gozo e da dor 
rabiscadas sutilmente 
em rugas inexatas 
testemunho viciado 
para cativar ou seduzir 
como máquina de sombras 
um rosto no meio da multidão 
descartável ou substituível 
simulacro de semblantes 
serpentes enredadas no cenho 
rosto que fala pelo reflexo 
que grita por frestas 
e você diz que é mistério 
como se o disfarce não fosse 
a verdade do rosto 
como se bem lá no meio das 
incongruências do que o rosto 
expressa não coubesse algo 
do olhar que você suplica e 
e sequestra 

e 
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5. 
 

em de perto 
as marcas na pele 
são mapas de 

viagens perdidas 
ensaio sem o 
canto de sereias 
atalhos para 
nervos e rastros 
da batalha final 
do grito original 
um corte aberto 
na epopeia de 
arrepios até a fuga 
noutro corpo 
  

b 
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Fabiano Calixto | Nasceu em Garanhuns (PE), em 8 
de junho de 1973. É poeta, editor e professor. Vive na 
cidade de São Paulo com Natália Agra. Doutorando 
em Teoria Literária e Literatura Comparada pela 
Universidade de São Paulo (USP). Publicou os 
seguintes livros de poesia: Algum (edição do autor, 
1998), Fábrica (Alpharrabio Edições, 2000), Música 
possível (CosacNaify/7Letras, 2006), Sanguínea 
(Editora 34, 2007), A canção do vendedor de pipocas 
(7Letras, 2013), Equatorial (Tinta-da-China, 2014) e 
Nominata morfina (Córrego/Corsário-Satã/Pitomba, 
2014). Fliperama, seu próximo livro, será publicado 
pela editora Corsário-Satã no segundo semestre 
deste ano. 

 
regnum irae 
 

az uma lua sanguínea lá fora 
o vento morno lambe a figueira 
desaba um figo e engole o agora 

último fio da imensa noite inteira 
o sol, embriagado de tanto outrora, 
chega vomitando pelas calçadas 
os primeiros pedaços da aurora 
 
 
jugular 
 

 gato afia as espadas de samurai 
em cada uma de suas patas 
nada escapa de tal arte atroz: 

da jugular da tarde 
salta um sangue viscoso 
para dentro da noite veloz 
  

f 

o 
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quanto, 
 

ntre noites 
melancólicas, 
ruas sem saída, 

dia após dia 
cultivando a ferida 
aberta, 
custou-me, 
nuvens 
perdidas, 
passeios 
só, 
suor a contragosto, 
frio, 
no fundo do poço, 
raiva cobrindo 
o corpo 
todo, 
contas a pagar, 
falta de ar, 
febre amarela, 
febre do rato, 
tifoide, 
deixando de lado 
o amor 
(sopro 
cosmo 
humano) 
disenteria, 
erros calculados, 
a poesia? 
  

e 
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autobiografia 
Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. 
Charles Baudelaire 

 
aranapiacaba. Avenida Fox. Perto da meia-noite, quatro 
caçadores de recompensa desembarcam de um carro preto, 
que parara dentro do silêncio noturno da Vila Inglesa. O frio é 

de quebrar a caveira. Um disse: Deus — outro: vida — 
outro: êxtase — o último: caos. Um trazia, como oferenda à noite 
imensa, uma garrafa de conhaque — outro, quatro báuras — o 
terceiro, alguns poemas — o último, a sede de todos os outros. 
Apenas três viam o pequeno menino de meias azuis que os observava 
sentado no capô do carro, segurando Mjolnir. Apenas um via a 
gravura Die Schaffendem, de Max Kaus, no poste de madeira à 
esquerda, emoldurada por setenta & sete bruxas. Dois viam um 
menino, não no cara do carro, mas equilibrando-se no meio-fio, & 
cantando baixinho uma velha canção de Alice Cooper. Ninguém via a 
estrela ao fundo, apagando em si o sono da eternidade em alguns 
segundos. Os quatro magos vagabundos continuaram a andar & 
voltaram a ser os quatro caçadores de recompensa. Um deles, após 
jogar um dente de latão sobre o telhado de uma casa abandonada 
onde se escutava risadas de crianças, disse ao outro: sou o único 
homem a bordo do meu barco.Continuaram palmilhando vagamente, 
enquanto a voz de Chet Baker, guardada no tempo, se misturava ao 
som de seus sapatos, furados & sujos. Que recompensa era essa? Ao 
passarem perto de uma velha & grande coruja pousada numa caixa 
de correios, um deles se assombrou. O que vinha mais atrás 
disse: Sabe o que Philippe Beck diria, ao observar essa cena, meu 
camarada? Após a negativa do amigo, completou: O gosto pelo 
espanto não é suficiente.Outro, bolando uma ode como João Cabral a 
uma antiode, olhou & riu (a primeira recompensa). O seguinte, 
capote preto & longas tranças, um rasgo na calça à altura do joelho 
direito, observava Andrômeda no reflexo de uma lagoa imaginária & 
sabia que todas as galáxias não pesam mais que as mãos de uma 
criança. No norte aquele que, bêbado como uma capivara, falava de 
poesia (outra recompensa). Caminhavam & imaginavam florestas 
azuis armadas com mármore, jaspe & ágata. Caminhavam. A 
máquina do absurdo se abriu & ela era um mundo moderato & 

P 
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cantabile. Organizaram um mantra (burning bright burning bright 
burning bright burning bright) àquela majestosa & desvairada delícia 
face de mistérios — in the forest of the night. Abriu-se pacífica & 
pura, convidando-os à contradança como antídoto aos mesmos sem 
roteiros tristes périplos. Apliquem-se à esfera perdida da natureza 
mística das coisas, disse-lhes, mas canto algum, vaticínio ou verso 
vicinal atestasse que alguém de Marte ou Roma ali se fizesse trunfo 
na noite de bruma. O que procuram em vocês ou fora & jamais se 
mostrou, disse a fabularia noturna, educa os cincos sentidos com 
sexto, ausculta, carbura: essa riqueza hermética, esse total êxtase da 
vida, abram as portas da percepção & dividam-na. Então, como se 
outros espíritos, não os que lhes habitavam a carcaça mal lavrada, 
transformassem suas caixas cranianas em pinturas de Monet, onde 
cada flor abraçasse & repelisse; como se um organista tocasse 
guarânias numa sacristia & se chamasse José Oiticica & vestisse uma 
camiseta onde Jesus Cristo joga truco com Mallarmé, os visse de 
longe & viesse correndo ao encontro deles. & chegasse suado como 
um frade bêbado. Sorrisse, desapertasse sua gravata que era uma 
floresta de signos & dissesse: Música, amigos? Todos então 
mobiliaram o pensamento com tal oferta &, a máquina do absurdo 
guardada, se foi maravilhosamente recompondo & as mãos do 
mundo, antes pensas, jogavam, à vista vasta, fliperama de estrelas. 
Após tal partida, um deles, uma espécie de Théophile Gautier 
italiano, falava de um poema que estava escrevendo — sobre 
sombras & plátanos nas pernas de uma garota. O outro falava com 
seu amigo imaginário. Uma nave extraterrena pairava sobre a vila — 
os relâmpagos tentavam iluminá-la com seus braços de fogo, sem 
sucesso. Um, mais quieto, queria comer pastel de queijo, mas não 
havia, àquela hora, nenhum bar aberto. Todos slow boat to China. 
Quando um deles mostrou ao seu amigo imaginário as casas 
geminadas mais ao fundo. & estendeu aos outros três. Olhem mais a 
fundo, onde nada pode se ver! Que ruínas são estas? É uma vida 
esquecida? A lua se levanta ao longe nas montanhas. Sua luz 
horizontal banha o vale, & branqueia os pardieiros escuros do 
convento. Não mora ali ninguém? Eu tinha desejo de correr aquela 
solidão. A imagem perfeita do mundo espocava aqui & ali, dentre as 
árvores, as construções, as ruas, a sintaxe, os fantasmas, a noite 
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imensa. Deram aos seus pés o privilégio de tomar lições de tempo do 
chão. Viram o cantor das ruas, doente, agachado em frente ao Antigo 
Mercado, segurando seu próprio coração. & lhe deram um pedaço do 
bolo que traziam — um bolo feito de meses de abril, versos de 
Shelley, licor de anis, névoa da estação, alguns malabarismos de 
saltimbancos & água de riachos envelhecidos. No que o cantor das 
ruas respondeu: Eu vi coisas que vocês não acreditariam. Naves de 
guerra em chamas à borda de Orion. Via brilhar a luz do farol no 
escuro, no portão de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão 
no tempo… como lágrimas na chuva. Com a mão esquerda cheia de 
sangue, apontou para uma inscrição minúscula no muro de uma casa 
do outro lado da rua. Com uma lupa, um dos caçadores de 
recompensa leu em voz alta para os outros: Há algo dentro de mim 
que não se mostra, & o que aqui aparece é apenas a roupa do 
infortúnio.Continuaram a caminhada, a busca, então o Gautier 
italiano disse, depois de despejar na noite fria uma quente baforada 
de fumaça, que há mais poesia nestes paralelepípedos que em todas 
as livrarias do mundo juntas. Era uma ação entre amigos, lisonjear o 
delírio & ajeitar a alma na carcaça. A grande sinfonia da viagem 
alargava sua cátedra. Uma palavra tatuada na língua: im platt — um 
enigma guardado dentro da morte que chora sobre as flores 
decompostas & passa o dia inteiro no cinema quando morre uma 
criança. Ao chegar à ponte que liga as duas metades da vila inglesa, 
pararam. Abriram a garrafa de conhaque de gengibre & acenderam 
um paião. O mais louco de todos, que queria ler & se embriagar mais 
ainda, pediu ao mais triste & estranho que lesse o poema que trouxe 
— & este recusou, pois estava em Marrakesh, observando Kenneth 
Rexroth disputar uma partida de sinuca com Carlito Azevedo na casa 
de um velho poeta argentino que jamais publicara livro algum & foi 
para o Marrocos imediatamente após o golpe militar de 24 de março 
de 1976. Então, pegou o papel dobrado & passou adiante, pedindo 
que passassem, em contrapartida, a bola. O poema falava sobre 
silêncio & dicionários, chuva, biblioteca, canção & cartas não escritas. 
Ouviram o Pentagram executando “Forever My Queen” — & há sinos 
sangrentos nos ouvidos do poeta que vagueia num barco & diz que a 
lua é um “globo de louça”, de um poeta que escreveu os sonhos 
todos em Mauá. Os membros da tripulação andam de um lado para 
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outro como fantasmas de séculos extintos — diz Edgar Allan Poe, 
enquanto acende uma labareda & toda a fumaça verde do mundo 
invade os pulmões dos caçadores de recompensa. Lembram-se do 
Gastão, o primo do Donald? Com tamanha sorte, encontraria, sem 
dúvida, o que tanto almejamos — talvez num soluço, talvez num 
tombaço — disse um deles, bem baixinho. O outro então 
respondeu: Antigamente, acreditava que se uma pessoa morria a 
gente poderia colocá-la embaixo do chuveiro quente, bem quente, & 
esperar que a água lhe esquentasse & amolecesse a carne & lhe desse 
novamente a vida. Mas depois, tentando, vi que isso não acontece. 
Eles apenas ficam lá, quietos. Chorando a nossa lágrima. O último 
corvo come carniça sobre as jurubebas. Os nuncamais da parcial 
matemática buscam o oráculo num susto de chuva. And The Raven, 
never flitting, still is sitting, still is sitting. Amamos o deserto, os 
pomares abrasados, as lojas decadentes, os bares de esquina, as 
bebidas quentes. Nos arrastávamos pelos becos fedorentos &, de 
olhos fechados, nos oferecíamos o sol, de fogo, ao deus de fogo. 
Talvez a recompensa fosse mesmo abrir a vida aos sentidos — como 
aos livros, na sala de leitura do inferno. 
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Adrian’dos Delima (Canoas-RS) | Pseudônimo para 
Adriano do Carmo Flores de Lima, é poeta, tradutor, 
teórico de poesia e compositor. Cursou Letras, 
habilitação Tradução na UFRGS, onde não se graduou 
em função de dificuldades econômicas. Na década de 
1990 publicou poemas em antologias e fanzines 
fotocopiados que editou com amigos, além de editar 
e publicar no jornal Falares, dos estudantes de letras 
da UFRGS. Seguindo seus estudos como autodidata, 
posteriormente publicou em revistas de papel e 
online. Publica, sem muita regularidade, traduções e 
poemas próprios na sua página Rim&via. É autor dos 
livros Consubstantdjetivos ComUns (Vidráguas e 
Gente de Palavra, 2015), Flâmula e outros poemas 
(Gente de Palavra, 2015) e O aqui fora olholhante 
(Vidráguas, 2017). Traduziu poemas de Joan Brossa 
para a Revista Gueto. 

 
poesia marginal 
 

ontra os guardas do rei Inverno 
os 3 mosqueteiros de rua 
lutam contra 

o abandono 
unidos no chão duro da marquise onde 
um dorme agora 
o sol chega sem força 
um senta com ar amorfo no rosto pra baixo 
na soleira do comércio 
o outro 
em pé 
parece cheio de derrota 
e ontem ainda o vi 
entrar vitorioso 
no supermercadinho 
comprar o pão do café nosso 
enquanto nenhum dos 3 
parece mais louco que vocês 
 

C 
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pessoas da casa real 
 

hegou o frio 
não chegou ninguém 
chegou uma van 

dos crentes com sopinha 
chegou o polícia e me chutou 
não pode dormir aí vagabundo 
não pode dormir aí vagabunda 
tua mãe era prostituta também 
todos na tua família são vagabundos 
e juntamos nossos trapos 
e vamos lá 

pelo tobogã 
isto me lembra o melhor de Eliot 
descendo uma encosta 
ou algo assim aristocrata 
um dia achamos nossa marquise 
onde seremos mais 
 
 

do brasil sem lei para todo lugar 
 

icou 
depois do holocausto 
um claustro de onde 

as palavras não saem 
depois de hiroshima 
depois de mais 
um golpe no 
estado democrático 
um nó na goela 
e nos nós dos dedos 
que já não sai nada dito 
nem se grava 
mais que um silêncio 
neste mundo onde a covardia 
não se autografa 
 

c 

f 
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Amanda Santos | Historiadora, recentemente 
formada pela UFRJ, e pesquisadora em tempo 
integral; leitora ávida, poeta, cronista e visionária nos 
interstícios de tempo. Escreve, sobretudo, acerca de 
problemas do cotidiano carioca, como violência 
urbana e contra as mulheres, além de questões 
subjetivas e relacionadas ao mundo do trabalho. 
Metalinguagem é outro de seus temas fortes. 

 
anacronismo neocolonial 
 

enha cá, morena bonita 
Negra da terra tropical 
Chama o chefe da aldeia 

Diz que quero conversar. 
 
— Ô moço estranho, 
Branco leitoso 
Mal chegou e já dita regras 
Primeiro, me fale teu nome 
E qual é a tua terra. 
 
— Prazer, João Ribeiro 
Vindo do reino de Portugal 
Tenho grandes planos na cabeça 
Importados de minha terra natal. 
 
— Portugal eu desconheço 
Jamais ouvi falar 
Melhor refazer teu caminho 
Que não temos nada a acordar. 
 
— Fique calma, minha querida 
Não estou aqui para guerrear 
Procuro apenas ouro e prata 
Para rico poder ficar. 
  

— V 
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— Ouro e prata, o que é isso? 
Creio que está perdido 
Aqui não temos nada parecido 
Desconhecemos relíquias deste tipo. 
 
— Cigana, não brinca comigo 
Melhor ficar longe do perigo 
Dê-me logo o que te peço 
Senão terei que te matar! 
 
— Mas, senhor, eu já te disse! 
É você quem está perdido 
Tua caravela aportou no sítio errado 
Se acha que aqui será próspero 
Está bem equivocado. 
 
— Eu sei que mente, eu desconfio 
Engana-me gratuitamente, sem qualquer motivo 
E nem somos ainda inimigos! 
— acabamos de travar contato — 
Este é apenas o princípio. 
 
— Meu amado viajante 
Rogo então a ti um pedido 
Verifique no teu mapa 
Se é este mesmo o teu destino. 
 
— Ora, mas que besteira 
Interrogar-me de tal maneira 
Que absurdo, que insulto 
Cogitar que o melhor navegante do século 
Não bem seguiu as coordenadas. 
 
Aqui, olhe este desenho 
Ele me trouxe direto a Pasárgada 
Quero fincar nela minha bandeira 
E fazer dela a minha pátria! 
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— Oh, estava certo o tempo todo! 
Seja muito bem-vindo, seu Ribeiro 
Sem delongas nem mais rodeios 
Venha explorar este vazio inteiro! 
 
— Vazio, sua louca? 
Pasárgada é o paraíso! 
Terei as mulheres de que preciso 
E do Rei, serei o favorito. 
 
— Não é possível, a notícia a ti não chegou? 
A Pasárgada dourada não mais existe 
Foi destruída pelo último tirano que aqui governou 
Deixando nosso antigo reino em total crise! 
 
Aqui os sonhos não mais se fazem 
Todos são fragmentados 
Reduzidos a pó e a migalhas 
E no lixo são atirados 
sem a menor piedade. 
 
— Oh, morena! Quantas milhas viajei 
Para ouvir uma coisa dessas 
Quantos mares naveguei 
Para pisar em uma lenda. 
 
Que pesar, que tristeza! 
Que ilusão, que angústia! 
Vou-me embora de Pasárgada 
Antes os ventos tivessem me posto 
Em alguma rota errada. 
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Rafael Alexandre Mendes Silva | Nascido em 1993 
na cidade de São Paulo, é formado em Ciências 
Sociais e se mudou para Dublin, na Irlanda, em 2016. 
Em 2017 participou da coletânea 32kg: uma 
antologia Brasil-Irlanda, pela Editora Urutau. Em 
2018 publicou seu primeiro livro: ensaio sobre o belo 
e o caos, também pela Editora Urutau. No momento 
trabalha numa coletânea em inglês e num novo livro 
em português. 

 
incêndio no museu nacional 
 
I 
 

 crânio oco 
o crânio oco de luzia 
meus dedos trêmulos 

tocando sua não face 
apenas o oco 
o avesso do oco 
era o que eu tocava 
corriam minhas mãos 
por 12 mil anos 
minhas mãos tocavam 
o não rosto, o oco, 
o avesso, a origem 
a primeira brasileira 
 
II 
 
bendegó rolou morro a baixo 
 
descansou no leito seco 
por uma centena de anos 
 
ferro e níquel negados ao léu 
por um imperador de outras terras 
 

o 
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o segundo imperador 
deu-lhe morada e reconhecimento 
 
veio a mambembe república 
minguou a moeda 
desceram as chamas: 
morto o palácio, morto o museu 
 
vivo bendegó 
um verdadeiro brasileiro 
 
III 
 
pela eternidade e mais um dia 
dom pedro e sua estirpe 
vagarão pelas cinzas do 
palácio e sua antiga glória 
 
pela eternidade e mais um dia 
ameríndios, tupinambás e guaranis 
trabalharão obstinados a reconstruir 
ferramentas, tapeçaria e cerâmica 
para honra e glória de seu povo 
 
pela eternidade e mais um dia 
luzia carregará minério, insetos e plantas 
para o repouso na lagoa santa 
guiada pela voz de sha-amun-en-su 
e a saudade do deus oculto 
 
pela eternidade e mais um dia 
queimará a terra brasil 
a palmeira e o sabiá 
 
pela eternidade e mais um dia 
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Tito Leite (Cícero Leilton) | Nasceu em Aurora/CE 
(1980). É autor do livro de poemas Digitais do Caos 
(Selo Edith, 2016). Poeta e monge beneditino, é 
mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Curador da revista Gueto. Aurora 
de Cedro (Editora 7Letras, 2019) é sua mais recente 
obra. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Aurora de cedro. 
 
Aurora de Cedro é um livro que nasce das minhas inquietações, 
dúvidas e sentimentos, de modo especial, do nó na garganta com 
determinadas situações, assim como a minha indignação com os 
problemas atuais desse fascismo crescente. No primeiro momento, 
trato do cenário político e dos abutres que roubam a nossa liberdade, 
com temáticas voltadas para o imigrante, o trabalho, os sistemas de 
vigilâncias e o consumismo. No decorrer do livro, procuro expressar 
os espantos da vida urbana em um mundo fugaz e muitas vezes 
desprovido de sentidos. Neste livro, afirmo a vida, o corpo, o canto e 
a festa: numa vida estilhaçada, queremos a vontade de eternidade no 
transitório, a vontade de amar em tempos de ódio, a vontade de se 
embriagar e viver loucamente em tempos do bestialmente correto. 
Em todos os poemas há uma busca pela resistência, a melhor palavra 
que expresse a grande recusa. Enfim, acredito que é um livro sobre a 
resistência, a vontade de manter-se na luz e abraçar a noite escura da 
alma em meio a tantos ventos contrários e salteadores da paz. Por 
isso, uma aurora de cedro, uma luz leve e uma sombra sóbria, uma 
aurora armada de cedro. 
 
2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
Começo a escrever num pequeno intervalo que encontro entre 
06h05 e 06h45, quando gosto de reler o que escrevi na noite anterior 
e burilar os poemas. Durante o dia, sempre tento guardar um verso 
ou uma estrofe que fiz para esperar algo de bom pela manhã e, com 
isso, fechar o poema. Depois, refaço alguns poemas e procuro 
escrever outros, alguns surgem de carreirinha, há os que demoram 
muito tempo. Durante as minhas atividades no Mosteiro, sempre fico 
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à espreita de algum verso ou palavra que abra o poema, lembrando-
me de Vicente Huidobro: “Por que cantais a rosa, ó poetas!/ Fazei-a 
florescer no poema”. Para mim não é complicado começar um 
poema, difícil é deixar como quero. Quando escrevo, gosto de criar 
imagens, buscar o inusitado e juntar palavras que, normalmente, não 
fazem parte do mesmo campo semântico. Depois das imagens, tenho 
uma preocupação com a sonoridade e gosto muito de ler em voz alta. 
 
3. E como foi o processo de criação com Aurora de cedro? 
 
Aurora de Cedro, inicialmente, foi um desafio, porque eu queria 
escrever um livro mais sonoro e menos hermético, uma poesia para 
ser ouvida. Comecei a escrever em 2017. Os primeiros poemas eram 
imagéticos e de inclinação surrealista. Em muitos momentos eu me 
perdia entre algumas poluições de imagens. Por isso, sempre 
procurei ser cuidadoso com o trabalho de linguagem. Então coloco 
toda a minha paciência monástica, não tenho pressa para publicar, 
refaço várias vezes. Alguns poemas ficam guardados e depois de um 
bom tempo, volto a trabalhar e os deixo guardados novamente, até 
que um dia fiquem como desejei. Assim, vou jogando fora o que fica 
ruim. Tenho uma excelente relação com a minha lixeira. Sempre 
penso em não queimar cartucho e assim fui jogando alguns fora, 
lapidando outros e procurando colocar ritmo e som. Eu só bato o 
martelo quando sinto que está como eu quero. 
 
4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Eu não consigo dar um intervalo. Sou um crítico do que escrevo e 
quando penso num projeto futuro, estudo onde acertei e errei no 
anterior. Na verdade, penso em escrever um livro de poesia inspirado 
na obra de Arthur Bispo do Rosário, mas não sei se vou levar adiante. 
Toda obra desse autor é uma máquina resistente contra o 
esquecimento e totalmente subversiva. É interessante que, dentro de 
um manicômio, onde eles eram tratados como lixo, o Bispo começou 
a tecer sua obra a partir do lixo da instituição, desconstruindo a farda 
e toda a simbologia de sua camisa de força. 
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5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
Eu diria para quem está começando que poesia não se faz com bula 
de remédio ou com nota de rodapé, então tome cuidado para não 
colocar o leitor num quarto fechado que não entra ar. Por que 
comecei a escrever? Porque a minha cabeça sempre foi um espanto 
de dúvidas — nunca tive medo de colocar o meu mundo em questão 
e a poesia surgiu no momento em que precisava recriar minha vida 
como quem junta todos os cacos do velho vaso que quebrou. Além 
disso, sempre acreditei que o poeta é uma ponte entre o homem e 
Deus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número dez | 

| página 161 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
selo gueto editorial 

 
 
 
 

este projeto digital é destinado a correr livre na rede 
levando versos, antiversos, protoversos, metaversos e multiversos para o reviramento do mundo 

 

 


