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Roberto Menezes | É paraibano. Nasceu em 1978. 
Professor da Universidade Federal da Paraíba. Faz 
parte do Clube do Conto da Paraíba. Tem seis livros 
publicados: Pirilampos Cegos (romance), O Gosto 
Amargo de Qualquer Coisa (romance), Despoemas 
(contos), Julho é um bom mês pra morrer (romance), 
Palavras que devoram lágrimas (romance) e Trago 
Comigo as Dores de Todos os Homens (novela). Além 
de Conversa de Jardim, em coautoria com Maria 
Valéria Rezende. 

 
de quando a verdade me levantou do chão 

 
“Quando o galo cantou eu ainda estava 

agarrado ao seu pé e à sua mão. Uma unha na 
nuca, você já maluca de tanta alegria do corpo, 

da alma e do espírito são.” (Caetano Veloso) 

 
eria mera formalidade e chegar, sentar e chorar, chorar 
como um torturador arrependido, depositar aqui um 

milheiro de flores do jeito que você faria, devoto de frente a um 
túmulo francês de um poeta romântico genérico. Mera formalidade, 
documento carimbado e protocolado, com firma reconhecida em 
cartório, presente com beijinho no pescoço. Não sei o motivo de eu 
ter vindo aqui, mas digo a você que hoje não chorarei, a gente não 
vai chorar, não separarei minha dose de água e sal, não transformarei 
esse dia silencioso, esse dia bom pra andar de bicicleta em volta de 
lagoas, esse dia não transformarei num malogrado vendaval de 
angústia, saraivadas de lamentações gratuitas. Deixo esses dias 
acorrentados às trilhas sonoras dos desamados, chupadores de letras 
de sambas canções. 

Você é tão patético quanto um clipe de caetano em mute. 
Olhe nos meus olhos. Na minha maleta não há nada pra te dar 

a não ser a verdade. Você sabe que sou dado a trazer presentes 
embrulhados em frases rimadas, com efeito. Trago hoje pontapé, não 
trivela. Trago pontapés e uma caixa de cupcake. E não diga assim, 
com essa cara de funcionário da alfândega mal-educado, que eu e 
minha encomenda chegamos tarde, que já é hora não-útil e a mulher 
da rua das emoções vadias te espera em casa pro eventual e 

S 
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protocolar boquete. A verdade não tem hora marcada, bate na tua 
casa, não com a sutileza da sua femme de mauvaise vie. Nunca é 
tarde pra minha verdade testemunha de jeová. Eu achava que você já 
sabia disso. Minha verdade não quer saber quando você diz, deitado, 
na tua conveniente kryptonita: me deixa aqui, não há o que se fazer, 
tudo está partido, tudo está aos cacos. Minha verdade, de pau duro, 
é insensível às tuas verdades. 

Você é tão patético quanto uma adolescente gótica quando 
você vem me mostrar essa tua rambôzada escrita com cuspe. 

Sai desse chão, prepara um chá pra mim. De chá, a gente é 
especialista. Pois então. Nem sei a última vez que entrei aqui, sabe. 
Sabe, tenho saudade daqueles dias de chá de sobriedade. Lembra 
não? Lembra nada! Só lembra dos chás das cinco da madrugada, o 
chá que a gente tomava depois de vomitar a bílis. Ninguém, nem eu, 
nem você, ninguém queria se matar naquela hora de amanhecer. 
Você jogado no chão só pensava em se levantar, sei bem eu, mas 
cadê as forças? A gente nem tinha força nem pra levantar o pau, 
imagina você ficar de pé e atender a porta. Nessa hora nenhum dos 
presentes tinha o mínimo de coragem de enfiar o pau em buraco 
nenhum. A gente era a república dos paus moles. Nessa hora, a 
verdade estava escancarada e a gente de bocas tão iguais 
escancaradas. A verdade acrobática pulava na sala, meio como um 
pajé, meio como um obreiro da igreja mundial. A verdade pulava e 
balançava seu preponderante pau duro. A verdade, que não era nem 
minha nem tua, tinha um pau de encher bocas, cus, buracos diversos. 
E a gente ficava em uma paralisia só, sabia que ia morrer. Sabia que 
após a última gota de bílis, a gente não teria tempo pra fazer nada. 

Teve um momento, era pra eu ter anotado a hora, que eu 
consegui piscar os olhos, mais do que isso, consegui, não sei como, 
olhar ao redor da sala. Todos, eu, você, o resto do povo, a gente 
dentro desse último vômito. Realmente não podia fazer nada. Não 
tem o que fazer quando tudo o que é de ruim foi posto pra fora e a 
gente vira apenas um saco, um saco de estopa vazio. Meus olhos 
piscaram, ela chegou na porta, em time-lapse. Era cinza e não tinha 
vício, vestia um terno. Paletó e calça sem vinco. Seu peitoral se 
apertava naquele vestiário sóbrio, mas o seu pau, ah!, o seu pau, não 
tinha amarra que amarrasse aquele pau. E assim, num estalar de 
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dedos, ela estava com a cara na minha cara, espantada, surpresa, não 
sei, acho que sim. A maldita não esperava que eu pudesse ver a sua 
fuça. Tanto não esperava, tanto não acreditava que acho que ela 
achou que aqueles movimentos meus eram espasmos. 

A maldita verdade é um bicho sem fé, dos piores incrédulos, 
daqueles que veem e não creem, não creem, não creem, a maldita 
verdade só põe fé nela, e na sua verdade.  

Pois vejamos, ela continuou, sem eu ali, mas estando ali. Você 
não acredita, mas quando a verdade baixou as calças percebi que 
aquele pau duro da verdade realmente poderia machucar alguém. O 
pau era muito grande, bisonho de grande, do tamanho do meu 
exagero, do tamanho do meu passamento. Cheirou meu cangote e 
me desdenhou. O primeiro da madrugada foi você. Coitado de você, 
ela te currou até quase você virar santo. Você, desacordado, só 
gemia e gritava mamãe, mamãe, mamãe, mamãezinha você me 
traumatizou. E a verdade, tome, tome, tome, só te beatificando. 
Tome, tome, tome. No teu cu a verdade dava o trato. Aí foi no 
segundo, foi no terceiro, na turma toda. Sem dó, sem piedade. Nem 
lembro quanto de nós estavam ali. Depois de terminar a sessão, só 
então voltou em minha direção.  

Ai, verdade, quantas vezes a verdade me enrabou? Quantas 
vezes nessa merda de vida a verdade enrabou a gente? Após aquilo vi 
que o que eu sabia sobre a verdade não passava de uma ilustração 
mal feita num livro de história pra boi dormir. Nunca senti, nesses 
anos todos, quando ela me enrabava, nem você sentiu a maneira 
pouco delicada com que a verdade fodia.  

A verdade te fode todinho. A verdade fode e a gente nem 
sente, vai pra um buraco no subconsciente, inconsciente, sei lá. O seu 
pau é suficientemente grande pra entrar, adentrar, alargar, arrombar 
qualquer buraco. É claro que eu não ia ficar parado esperando a 
verdade fazer barba, cabelo e bigode comigo. Arregalei ainda mais os 
olhos e disse não, não, hoje não. Ela não esperava que eu tivesse essa 
atitude covarde. Covarde não!, de sobrevivência. Fechei o cu e os 
ouvidos pra verdade. Depois de me lacrar, lacrar todos os meus 
orifícios possíveis, cerrei os olhos, e gemi, ai meu deus, que seja um 
sonho, mas não. Eu esperei a porrada, pior das porradas, de uma 
verdade enfurecida se avermelhando e possessa de raiva, elevando o 
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seu membro contra mim. Esperei, sim, eu estava sem força, sem 
forças nas pernas. Porém a verdade não fez o que pensei. Recolheu o 
seu pau, deu uma cheirada insolente na mão melada das mais de mil 
gozadas da noite. Depois, deu um semi-sorriso e estendeu a mão pra 
mim. Puta, parecia uma donzelazinha de uma novela das seis, um 
johnny depp androginado. Ficou então aquele impasse mexicano de 
dois só. Ela, na dela, sem dizer nada, absolutamente nada, sem fazer 
discurso verdadeiro. E eu, nem sei o motivo de querer fazer isso, eu 
queria dar a mão à desgraçada, mas por outro lado morrendo de 
medo de ser uma cilada, uma armadilha, de ser uma sacanagem dela, 
pra quando eu me abrisse todo, ela pudesse entrar de jeito. E se ela 
entrasse, meu amigo, se ela entrasse, faria gato e sapato. Não se 
pode confiar na verdade, ela é uma cobra vingativa, uma hora te 
pega de jeito. E uma coisa é ela te pegar de jeito com você 
inconsciente, outra coisa é de cara limpa e olhos esbugalhados. 
Esperar aquele ser e seu cacete de metro e meio chegarem pra 
entrar em você. Eu sabia dos meus riscos quando me decidi. 

Pois bem, dei a mão, mais do que isso, desabotoei a calça, fiz o 
zíper descer o trilho, arranquei a merda do jeans apertado e 
apresentei o meu cu à verdade, o meu cu que todos nós 
conhecemos, o meu cu depiladinho mais escancarado do que meus 
olhos. Vem, verdade! Ela, ligeira, obedecendo unicamente aos 
instintos, encheu sua boca de saliva e tal qual uma hiena raivosa, deu 
o bote. Um bote daqueles que pensei, tou fudidinho da silva, um 
abraço mãe, dê um cheiro em dona margarida e a moça simpática da 
padaria. Mas não, a desgraçada da verdade só quis de mim a mão. 
Como assim? O seu bote não chegou a me atingir, nem a cabecinha 
do seu pau senti. A verdade respirou fundo. Um teletubbie 
gigantesco e neurótico. Respirou e insistiu, queria que eu levantasse 
a mão, até um sorrisinho de boca cheia a cretina deu. A verdade 
respirando fundo parece zeus com asma. Mas ela se controlou, deu 
um sorrisinho, do tipo, é melhor o senhor, com o bom senso que o 
senhor tem, erguer logo esse braço, apenas pro seu bem, senhor, 
apenas. Eu, assim como adão fez ao receber a maçã da serpente, fiz o 
que ela me pediu. Era a única força que eu tinha. Meus dedos 
passaram pela altura dos olhos e subiram, até que ela me tocasse.  
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Quando a verdade me levantou do chão, senti minha alma, 
personagem que não estava nos créditos, querer ficar. Filha de 
rapariga de minha alma, não queria sair da lama, do nada tomou vida 
e parecia ser outra pessoa. Dentro de mim, ela gritava, a lama é boa, 
amigo, a lama é divina, qué isso irmão, qué isso, não se pode sair da 
lama assim, esse casamento não pode acabar só porque a meretriz 
da verdade deu a mão pra você, quem quer saber da verdade, quem 
quer saber da verdade, vai deixar tua alma na lama?,  não se deixa as 
coisas assim do nada pra trás, bora ficar, pela amor de deus, bora 
ficar, bora aguentar, já o dia chega, já o dia vem, que mal faz, que 
mal tem.  

Ainda bem que eu já era da verdade e ela sabia o que era 
melhor pra mim. Como um reacionário governador paulista, ela me 
arrancou dali, compulsória, a verdade me quebrou todos os 
tentáculos que me prendiam no mar de bílis e sal. Minha alma travou 
desarmada, não disse mais nada. Na minha boca, um gosto de coca-
zero choca. No ar, um cheiro de esquema novo e nenhum ânimo nas 
pernas. A verdade me tirou dali, me arrastando mesmo, nem vi o 
cenário de guerra que deixei pra trás. 

Ah, verdade, meu amor, obrigado por me arrancar mesmo que 
à fórceps daquela metralha toda. 

Quando dei por mim, ela me levava já, em plena luz do dia, 
pelas ruas do centro. A gente vagou por farmácia, igrejas, hospitais, 
bibliotecas, cabarés, bares, cafés. Lugares que eu nem sabia que 
existiam. A verdade é bom de papo, mesmo sem abrir a boca. Sabe 
dizer muito sem falar nada. Boa gente, nem deixou eu pagar o 
rodízio. No fim da tarde, a gente dividiu um sorvete vendo o sol se 
pôr, depois ela me levou pro seu apartamento. A verdade nunca leva 
ninguém lá. São setecentos e vinte e dois degraus pra chegar lá no 
seu andar. Legal foi ver que ela leva uma vida tranquila, gosta de 
pipoca com sanzon, lê quadrinhos em árabe e tem a discografia 
completa de joy division. Ah, e, assim como eu, tem a coleção 
completa dos poupançudos. Lá pelas tantas, resolvemos puxar uma 
série pela internet e vimos dois ou três episódios daquela comédia 
sem graça, daquela atriz que nunca fez sucesso no cinema. Quando 
dei fé, estava cada um dormindo prum lado. E pela primeira vez eu vi 
que o pau duro da verdade não estava duro. Sei lá o que ela toma, 
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viagra ou chá de gnose. Eu que já estava calmo e recuperado fiquei 
confortado com essa não-dureza. Entendi como um voto de 
confiança da parte dela. Continuei cochilando ao seu lado. Esfriou, 
ela me levou pro seu quarto. Quase não tinha chão. Era uma cama só, 
enorme cama num quarto pequeno, sem chão. E eu que quase 
sempre terminava dormindo jogado no chão. Aqui não se dorme no 
chão, parecia dizer a verdade. A janela semiaberta e a gente dormiu 
de conchinha.  

Quando o galo cantou eu ainda estava agarrado ao seu pé e à 
sua mão. Olhei ao redor e me apavorei, sabe, me apavorei. Também 
lembrei de você jogado no oriente médio dessa casa, você e os 
outros. Me apavorei de não ter o dia seguinte do caos pra me 
lamentar, de não poder mais derramar um sobre o outro as mazelas. 
Lembrei de você, jogado, porco chafurdando na lama.  

E a verdade babando no lençol.  
Peguei o travesseiro, o de plumas arrancadas de algum cão, e 

sufoquei a verdade. Ela se debateu, se debateu, se debateu e se fez 
de morta. Tolo eu, otário filha da puta, a verdade não morre. Antes 
de fazer qualquer movimento, seu pau endureceu. Medonho 
membro enrijecido gargalhando em minha direção. A verdade não 
morre. Não esboçou reação. Ficou só rindo. Tipo dizendo, esse é o 
teu novo mundo, gosta mais desse ou do outro?, gosta mais disto 
aqui ou da tua velha lama? Risadinha de bosta. Eu amarrei a verdade 
na cama, eu torturei a verdade por sete semanas. Tentei matar a 
verdade de todos os jeitos e maneiras. E nada. Pensei em deixar ela 
ali pra talvez morrer seca. Mas não. Não podia simplesmente deixar 
ela ali, e com ela fiquei. Foram sete semanas desaparecidos do 
mundo, eu e minha verdade. Até que certa manhã, ela começou a 
encolher, encolher, encolher. Ela e seu pau encolheram até caber na 
minha mão. Coloquei aquela miniatura numa caixinha bonitinha, 
daquelas que as universitárias adoram embalar cupcake. A caixa pus 
na maleta e voltei pra minha vida, minha antiga amarga vida. 

Mas num deu. Num deu, cara! Não deu mesmo. Nada entrava, 
parecia que tinham fechado meu esôfago. Uma vontade mocoronga 
de não morrer, por infecção ou tiro na têmpora. Cheguei a sentir 
saudade de pensar como eu pensava, como pensa você, em ter uma 
tumba onde adoradores buscariam parte desse meu espólio de dor. 
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Espólio de dor! Piada, né? Mas pensei. Nunca tive espólio. Minto. 
Tenho sim, um novo e caricato espólio. Tá aqui na maleta, uma 
versão risível da verdade, marmorizada, congelada, não sei o quê. 
Seria mera formalidade, eu chegar, sentar e chorar, chorar como um 
torturador arrependido, depositar aqui um milheiro de flores do jeito 
que você faria, devoto de frente a um túmulo francês de um poeta 
romântico genérico. No fundo, no fundo seria pra mim, não pra você 
essas flores. 
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Maya Falks | Gaúcha da serra, leonina, canhota e 
apaixonada por literatura desde o berço. Autora dos 
livros Depois de Tudo, Versos e Outras Insanidades, 
Histórias de Minha Morte e Poemas para Ler no 
Front. Maya é escritora, publicitária e jornalista e 
acumula mais de 20 prêmios entre contos, crônicas e 
poesias. 

 
o vilarejo 

 
á se passavam 28 noites. Seriam 29 dias se o clima nebuloso 
permitisse que os dias acontecessem. Não havia luz em 

qualquer ponto que não o sôfrego dançar das chamas que resistiam 
ao vento. O remelexo do fogo produzia sombras que davam medo, 
ainda mais medo do que as lendas que assombraram o povoado por 
gerações e que agora já não assustavam porque os anciões, de seus 
túmulos, não podiam mais transmitir as histórias para os poucos 
exemplares da nova geração. 

A guerra perdurava décadas. Não havia mais seres vivos que 
conhecessem tempos de paz e há muito as razões do ódio foram 
esquecidas. Os jovens já davam sua vida pelo hábito de se morrer 
sem nem saber por quê; corriam munidos de armas em campos 
abertos ao encontro da morte sem que jamais lhes houvessem 
explicado pelo que matavam e por quem morriam. 

Diziam os sobreviventes que há 29 dias não se tinha o sol por 
causa do massacre. Era apenas mais um, mas certamente o mais 
violento dos últimos tempos, e, na falta de uma esperança de um 
futuro melhor, diziam que se foram tanta almas que o céu não deu 
conta e os mortos desprovidos de corpos pairavam no ar cobrindo a 
luz do sol. 

Talvez fizesse sentido. Não era inverno para que, por 29 dias, 
não se tivesse luz pelas ruas. Ou melhor, pelas ruínas. O pó dos tijolos 
esfarelados se misturava ao cheiro de pólvora e de putrefação nas 
ruas onde o luto pesava tanto que o oxigênio quase não tinha espaço 
de circulação. 29 dias desde que era possível construir um castelo de 
carne e osso com os filhos de toda a cidade e vilas vizinhas. 

Todos pareciam se concentrar em um só lugar para que talvez 
até os satélites fossem capazes de fotografar uma imensa mancha de 

J 
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sangue em um canto esquecido da Terra. 28 noites que não foram 
quebradas pelo canto dos pássaros. 28 noites incapazes de 
amanhecer. 

No vilarejo não havia mais crianças para chorar a perda dos 
pais. Não havia mais pais para colocar crianças no mundo. Não havia 
mais vida para alimentar aquele intenso e insano ciclo de morte. 

No vilarejo sobraram os ratos. 
Maya Falks é gaúcha da serra, leonina, canhota e apaixonada 

por literatura desde o berço. Autora dos livros Depois de Tudo, 
Versos e Outras Insanidades, Histórias de Minha Morte e Poemas 
para Ler no Front. Maya é escritora, publicitária e jornalista e 
acumula mais de 20 prêmios entre contos, crônicas e poesias. 
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Dirce Waltrick do Amarante | Professora, ensaísta e 
tradutora. O conto integrará o livro Antropologia 
urbana, ainda sem data de lançamento. 

 
a diplomacia em banho-maria 

 
s relações entre a Índia e o Brasil iam de mal a pior e tudo 
começou quando passamos a comprar vacas indianas, as 

quais, segundo o contrato, deveriam ser tratadas com a deferência que 
lhes cabe por sua condição sagrada, mas acabavam mesmo era virando 
churrasco (sim, comemos churrasco de gato, gambá e vaca), recheio de 
pastel etc. por aqui. 

E os indianos descobriram isso num vídeo do YouTube, que 
viralizou, no qual um diplomata brasileiro ensinava como fazer pastel com 
recheio de carne de vaca indiana. Aliás, o diplomata era conhecido por 
seus talentos culinários e fazia parte de renomado clube de gourmets da 
cidade de Vagens, no interior de Santa Catarina. 

Foi um escândalo diplomático que o fez perder seu posto 
duramente conquistado no Itamaraty. Pensando bem, não foi duramente 
conquistado, porque não era diplomata de carreira, havia sido indicado 
para o cargo pelo presidente do Clube dos Gourmets de Vagens, um 
fazendeiro que fabricava um dos melhores iogurtes do mundo, melhor até 
do que os Iogurtes de Popesco Rosenfeld, os preferidos do senhor e da 
senhora Smith e do dramaturgo romeno, naturalizado francês, Eugène 
Ionesco. 

Ocorre que o diplomata conhecia alguns segredos de Estado e, de 
forma nada ética, ameaçou lançá-los aos quatro ventos: um deles era o de 
que os frangos exportados para a Índia, com os quais os indianos faziam 
um  delicioso chicken tikka masala, eram alimentados com hormônios 
que, em seres humanos, ou melhor, nos homens, provocavam a 
diminuição dos testículos e faziam surgir brotos mamários. Não sem 
razão, quando um diplomata indiano chegou ao Brasil, muitos acharam se 
tratar de uma mulher. 

Esse imbróglio internacional só acabou quando deram ao 
diplomata o cargo de embaixador no Consulado do Samba, uma escola de 
samba da capital catarinense. Desde então ele é visto nos barracões da 
escola bordando e costurando lantejoulas em fantasias de carnaval. 

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

 
maria eugênia 

 
om dificuldade, vovó senta-se na poltrona ao lado da 
cama. Parece desconcertada. Não era só a notícia sobre a 

minha gravidez, mas a confirmação de que seria uma menina. Fazia 
três meses que não a via, senti vontade de ouvi-la. Perguntei-lhe o 
que primeiro me veio à língua. 

 
* * * 

 
Da minha infância, não me lembro de muitas coisas. É como se 

minha cabeça reproduzisse um clipe televisivo. Melhor: episódios 
desconexos de uma telenovela. O laço do avental balançando, isso eu 
me lembro. Mamãe de costas no fogão à lenha, vestido xadrez 
desbotado e o laço a dançar com o vento que entrava pela porta. O 
quintal, chão de costelas à mostra, era imenso, com a cana-de-açúcar 
a cumprir papel de cerca. Meu quarto, cama de palha e uns 
brinquedos de lata soldados pela inspiração do meu pai. Lembro da 
ausência do meu pai. A tosse que não mais tomava a casa, os vãos 
deixados quando ele saiu com aquelas malas emprestadas. Talvez 
isso tudo não tenha acontecido assim. É que quando a memória não 
dá conta, puxa a imaginação pelo braço, pedindo socorro. 

Ah, mas Maria Eugênia sempre surge nítida à minha mente, 
muito inteira, mesmo enquanto estou dormindo. Hoje, com 82 anos, 
me soa pedante, mas naquela época, eu achava chique nome 
composto, coisa de gente rica. 

Quem me deu Maria Eugênia foi tio Osvaldo, mas isso só fui 
saber tempos depois. Porque naquele ano, o presente foi de Papai 

C 
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Noel. O tio era apenas o emissário, ou melhor, o carteiro do velho 
barbudo, já que as renas não conseguiam andar em caminhos 
empoeirados. Renas com rinite. O irmão da minha mãe vinha todo 
ano na antevéspera de natal e ficava até o réveillon. Na manhã de 25 
de dezembro, me entregou uma caixa comprida. Ermelinda, o Papai 
Noel pediu pra dar isso a você. Mas tem uma condição. Você não 
pode abrir a caixa, senão ele não dá presente ano que vem. 

Eu não soube mastigar as palavras do titio, pedaços grandes 
entupiram minha garganta. Sacudi a cabeça para cima e para baixo. 
Rasguei o embrulho, sem ouvir o pedido de mamãe. O papel, a gente 
usa de novo, filha! Antes mesmo que eu terminasse, o êxtase brotou 
no meu peito, irrigou-se corpo adentro e saiu pela boca num grito 
sussurrado. Eu estava frente a frente com a utopia. A maior utopia 
que uma menina de oito anos podia suportar. A boneca de porcelana 
tinha mais da metade do meu tamanho, franja cor de mel, cílios 
compridos, vestidinho rodado azul claro. A beleza metamorfoseada 
em brinquedo, vista através do celofane. Aqueles olhos verdes 
olharam para os meus, éramos íntimas. Pedi ao meu tio que 
agradecesse ao Papai Noel, pedi licença à mamãe e corri para o 
quarto. Abracei a boneca com cuidado, não podia amassar sua 
armadura de papelão. Fiquei com a caixa colada ao peito até sentir o 
coração de Maria Eugênia. Eu merecia um presente assim? 

Dormi abraçada à caixa. Não, não. Dormi ao lado da caixa, 
medo de descumprir a promessa feita mentalmente ao Papai Noel. 
Maria Eugênia no meu travesseiro e, sobre ela, a manta rosa que 
também me esquentava. Espremidinha, olhei para a boca rosada até 
que meus olhos se fecharam. Setenta e cinco anos depois, me lembro 
do sonho que tive. Eu e a boneca passeávamos de mãos dadas pela 
escola, assobiando as músicas que aprendêramos na aula de canto. 
Sonho demasiadamente colorido? Só quem nunca lidou com a 
ausência de presentes em natais e aniversários, julgá-lo-ia com 
tamanha leviandade. E mais: não foram poucas as vezes que sonhos 
semelhantes a este me tomaram as noites. Em outras, transferi para 
a boneca minhas insônias: ao lado do candeeiro embalava a caixa 
com as canções que há tempos mamãe não me cantava. 

Sim, aos poucos, mamãe parou de cantar. É que a voz da 
necessidade ficou mais alta que a dela após a partida do meu pai. 
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Entregou-se ao tanque e ao fogão. Quando viu tomarem corpo 
minhas conversas com a boneca, quando percebeu que Maria 
Eugênia tapava um buraco cavado pelos seus afazeres, o olhar dela 
demonstrou-se anestesiado. Obviamente só consigo observar agora 
estes olhos ressacados. Naqueles meses, eu só via Maria Eugênia. 

— Por que não, mamãe? 
— Ermelinda, escola não é lugar de brinquedo. Ainda mais uma 

boneca deste tamanho. 
Eu voltava num fôlego da escola para casa. Jogava a mochila na 

cama, almoçava e passava a tarde com a caixa para lá e para cá. 
Brincávamos de comidinha, de esconde-esconde, de mamãe-da-rua. 
De quando em vez, eu era a professora, depois ela era dona da loja 
de roupas e me apresentava as últimas modas para bonecas. À noite, 
eu a acariciava, minha mão e seu rosto intermediados pelo plástico. 

Num final de tarde, mamãe foi entregar a roupa que tinha 
lavado nos últimos dois dias. Espiei pela janela até ela virar a esquina, 
voltei na ponta dos pés. Se eu tirar você da caixa um pouquinho, 
quem vai saber? É só um beijo. Mas o cérebro não foi capaz de 
delegar o comando às mãos ou, se o fez, elas não obedeceram. 
Talvez foram impedidas pelo coração que não arremessou sangue 
suficiente. Fato é que logo inventei que Maria Eugênia era um bebê 
doente e não podia sair daquela incubadora, risco de morte. 

A rotina das tardes tinha se solidificado, a boneca e eu já 
esperávamos uma à outra. Mas algo desmoronou naquele 5 de 
agosto de 1944. Como nos últimos meses, voei para casa. Boa tarde, 
filha. Você não imagina quem saiu daqui agorinha! Perguntei “quem” 
por compaixão. É que os olhos da mamãe pareciam um pouco mais 
vivos, não seria eu a desbotá-los. A Solange, lembra dela? Menti que 
sim. E trouxe a filhinha dela, 3 anos, uma graça! Subiu-me um frio 
pela barriga, faltou-me ar. Corri para o quarto, pernas estrangeiras 
do corpo e, o que era especulação, fez-se real: Maria Eugênia estava 
jogada no chão, despenteada e sem roupa. A caixa sobre minha cama 
com o celofane rasgado. Foi como se algo implodisse em mim, como 
se os andaimes do meu corpo se derretessem. Pela janela, vi o Papai 
Noel com lágrimas a sacudir-me a mão em despedida. 

Acordei com um pano úmido sobre a testa. Mamãe sorriu, o 
único sorriso em três semanas. Dois dias depois, pediu que 

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 18 | 



buscassem o médico. Minha filha não melhora. Acho que foi a 
comida da escola, doutor! Salsicha vencida. Hum, pouco provável, 
senhora. O que posso receitar é remédio pra febre. Recomendo 
repouso e hidratação. Volto em três dias. Nem recomendação nem 
remédio resgataram o rosto da saúde. No dia seguinte, mamãe 
chamou dona Valquíria, benzedeira famosa na região, que esfregou-
me ervas nos braços e pernas, cochichou olhando para os céus e, 
com as mãos esticadas sobre mim, disse: 

— Essa menina tem pássaro preto no peito que se debate e 
machuca ela por dentro. Precisa abrir a gaiola.  

— E como se faz isso? 
— Ela vai saber. 
Sim, eu soube. Aos poucos, fui encontrando as chaves, eram 

muitos cadeados trancando a gaiola.  O maior deles: se Papai Noel 
não viesse no natal seguinte, tudo bem. Maria Eugênia e eu agora 
éramos inteiras: ela sem caixa e sem plástico; eu sem medo. Menos 
de um mês depois do desmaio, pedi que mamãe convidasse Solange 
para um café e que trouxesse sua filhinha. Brincamos, nós três, a 
tarde inteira. 

  
* * * 

 
Vovó se levanta, apoia-se no andador e chega ao guarda-

roupa. Abre a porta e me entrega um embrulho grande. É pra sua 
filha! Tirei a coberta, os olhos verdes me olharam. Os meus, 
encharcados, não puderam corresponder no mesmo nível de 
profundidade. 
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Myriam Campello (Rio de Janeiro) | Romancista, 
contista e tradutora brasileira. Publicou Cerimônia da 
Noite (romance, 1971), vencedor do Prêmio 
Fernando Chinaglia para romances inéditos, Sortilegiu 
(romance, 1981), São Sebastião Blues (romance, 
1993), Sons e Outros Frutos (contos, 1996), Como 
Esquecer, anotações quase inglesas (romance, 2003), 
adaptado para o cinema no filme homônimo dirigido 
por Malu de Martino, Jogo de Damas (romance, 
2010), Adeus a Alexandria (romance, 2014) e 
Palavras são para comer (contos, 2017). 

 
obscura Veneza 

 
izem que de morte os vivos não entendem única 
experiência não vivida mas para mim foi morte. A Irlanda 

seria só delicias, tinha apostado minhas fichas todas naquele 
extasiante pano verde mas ela deu um chute na quimera, não posso 
disse, vou a Veneza a trabalho, uma semana, professora é assim. 
Quem sabe te acompanho? pulei inocente na esperança. Nâo, cortou 
na hora, já combinei com Beth. Eu havia perdido todos os sentidos 
para crer nessa patranha.  Alguém vai à Veneza com a irmã? Um em 
dez milhões, mas se eu ouvisse pela boca do amor que o vermelho 
era branco de fato o vermelho é branco-neve, só não vê quem não 
quer, ah e eu como queria. Evitava amor há muitos anos, é tudo um 
déjà-vu acaba mal eu dizia, pra que se envolver e no fim nem 
cumprimentar na rua, eu dizia. Não e não. 

Contudo acreditei. Desatinada da silva despida de faro e de 
ferrão dava a volta ao mundo em termos de fé, nem aos vinte anos 
fui tão crédula. Bem, motivos não faltavam: alguém com quem 
sonhara sem saber me veio pronta, tinha tudo para meu espanto e 
mais uns bônus insuspeitados, ah Veneza era engenhosa.  Nova no 
tipo de vida que era a minha em pouco tempo domou seus 
horizontes, dando aulas de um conhecimento que eu levara anos 
destilando. Tudo que fazia cintilava. Sem duvida eu conseguia ler com 
certa sorte o coração do outro, clima ventos furacões gosta não gosta 
pimba coisas fáceis. Mas Veneza chegou para moer minha fé e 
derrubar as cercas. Num sábado que nos tomou oito horas no 
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Messenger comentei onde vamos parar, não vamos respondeu, e não 
paramos. Cobríamos todas as frentes, incansáveis. Não podia durar 
tanto alvoroço êxtase tem hora! 

A internet me deu Veneza como a um tuaregue uma edelweiss, 
fiat lux, milagre do site literário. De outro modo continuaria perdida 
para mim soterrada na cidade gélida. A mente luxuosa me chegou 
primeiro autodespindo camada após camada até expor seu recôndito 
ouro. O resto vendeu minha alma contentíssima ao diabo. Lenha 
labareda allure os insolentes passos de Veneza ressoavam em cada 
centímetro do chão. Eu? Só queria saber de devorá-la. No fundo de 
sua alma contudo restava um lado B, poço onde por mais que eu 
olhasse nada via. Tinha medo dessa fresta em silencio uma babel 
furiosa indevassável. O que buscava em mim, novas experiências? 
Um ângulo da vida para entender melhor os alunos diversos? Quisera 
eu que fosse assim tão fácil. Mesmo seus subterfúgios vinham 
molhados de uma zona de paixão por mim me confundindo com 
pistas erradas. Seu mundo era só contradanças, formiga que caminha 
e retrocede pelo mesmo  risco aleatório matando do coração no caso 
eu. Vinha ficava cinco dias e sumia à distância, sua terra uma 
barricada contra mim. Faute de mieux a meteorologia me ajudava, 
saber o clima da cidade dela me tornava parte do que a abraçava no 
momento (o que fosse preciso pra tocá-la.) Eu ia aos trambolhões por 
um único caminho ela. Que avançava em todas as direções como 
cavalo bravo. Veneza não perguntava, concluía, uma horda invisível 
não lhe dando trégua. Um grande mal-entendido pairava sobre tudo. 
Na sombra, a engrenagem má consumia nossa cota. 

Um dia ela partiu sem que eu nada herdasse alem da dor, 
ponta de onda rolando até agora. O silêncio faz duas coisas muito 
bem: zumbe invisível e de seu bojo dispara o que nos mata. Fique um 
pouco mais comigo Veneza adie minha morte, um ano seis meses 
aceito qualquer coisa transformo um dia em festa estico o tempo, te 
cultuo como deusa esculpida na rocha arranco aos cachações a 
música da língua para te compor epitalâmios, em mim não há outra 
saga só você. Existe algo lá fora melhor que o nosso beijo? 

O tempo é o único sóbrio nessa historia toda. Lúcido assesta 
seu farol contrário para bem para longe do instante em que 
chafurdamos como porcos sem rumo, claridade zero. E aos poucos 
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desdobra seu tapete de motivos vários. Quando me perguntam de 
Veneza eu digo me amou como antes ninguém nunca, não sei talvez 
sequer nem sei se lembra. Reclama do silêncio mas cortou a trama 
fazendo de minha vida uma mixórdia. O que fui para ela só Deus sabe 
— com alguma reserva. Não quero o seu anel não quero um 
paradigma e sim o teu calor as frases loucas o riso de divindade em 
férias merecidas. 

Não sei se essas palavras chegam até você. Confio-as à 
pulsação do sangue, ao que vibra calado em ultrassom, ao olhar 
perdido, à lua repentina. E aos céus estes sim sábios que se roçam ao 
vento entre as cidades dane-se a distância. I carry your heart with me 
ainda não tem jeito. E tudo que eu escrever de amor sempre será 
seu. 
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Rodrigo Novaes de Almeida | Escritor e editor. 
Carioca, reside em São Paulo. Em novembro de 2016 
criou a Revista Gueto, portal de literatura que publica, 
divulga e lança escritores e poetas em língua 
portuguesa. É autor do livro Das pequenas corrupções 
cotidianas que nos levam à barbárie e outros contos 
(Editora Patuá, 2018), entre outros. 

 
o ex-pugilista 

 
osué lutou em duas categorias quando era lutador 
profissional, meio-médio, na maior parte da carreira, e 

médio-ligeiro, no final, quando já aceitava todo tipo de luta. Não 
chegou à elite do boxe, embora fosse um lutador técnico e dono de 
um uppercut letal. Fora dos ringues há mais de dez anos — e 
sobrepeso que o colocaria entre os meio-pesados —, Josué se virava 
como podia, às vezes trabalhando como segurança de algum 
empresário ou político, outras como técnico de algum jovem 
promissor. Estava sem beber há quatro anos, muito graças ao 
Benjamin, dono da academia que ele frequentava desde os nove 
anos e seu ex-treinador, como de tantos outros nos últimos 
cinquenta anos. O velho Ben, era assim que os rapazes o chamavam, 
sempre considerou Josué um filho, e segurara a barra da depressão e 
do alcoolismo do ex-pugilista. 

O treino da manhã costumava começar cedo, por volta das 
cinco. Era um pessoal que vinha do serviço na madrugada, vigias, 
bombeiros, policiais, garçons, ou que acordava ainda escuro para 
treinar antes de ir para o trabalho. Uma gente mais casca-grossa, 
comprometida com a arte, pensava Josué, diferente daqueles que 
treinavam por volta das sete, oito da noite. Ele preferia estar com o 
pessoal da madrugada, sua gente. Josué estava sentado em um 
banco de madeira em um canto do grande galpão que funcionava 
como academia do velho Ben. Via um pequeno grupo colocando a 
bandagem de proteção nas mãos e conversando. 

— Bom dia, garoto — disse o velho Ben, que se aproximou sem 
que Josué percebesse. O velho chamava todo mundo de garoto. 

—Bom dia, Ben — disse Josué. 
— Não vai treinar hoje, garoto? 

J 
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— Estou esperando o Thomas. Vamos fazer uma sessão de 
luvas. 

— Thomas luta quando? Mês que vem? 
— Daqui a vinte dias — respondeu Josué. 
O velho não disse mais nada. Deu um tapa no ombro do Josué 

e foi em direção ao grupo, que já se aquecia fazendo exercícios de 
repetição em frente ao espelho. 

— Vamos lá, seus preguiçosos — gritou Ben. 
O treino começara. 
Josué observava enquanto esperava Thomas e pensava em 

como era revigorante o sentimento de pertencer àquele lugar. Quase 
perdera tudo, pensou. Se não fosse o velho. Olhou com afeição para 
Ben. Obrigado, meu bom amigo, disse em voz baixa, para si mesmo. 

Seus pensamentos se voltaram para o jovem. Thomas nunca se 
atrasa, admitiu Josué, pegando o telefone celular no bolso da calça. 
Ligou para o rapaz. Caixa postal. 

— O que foi, garoto? — Perguntou Ben, que novamente se 
aproximou sem que Josué percebesse. 

O velho parecia não tocar o chão. Devia ter um jogo de pernas 
espetacular em seu tempo de lutador, presumiu Josué. 

— Thomas nunca se atrasa e seu telefone só cai na caixa postal 
— respondeu. Aconteceu alguma coisa. Vou atrás dele. 

Josué saiu do galpão e entrou no carro. O que pode ter 
acontecido? Thomas não é de fazer besteira. Tem futuro. Que droga, 
rapaz! Onde você se meteu? Josué virou a chave da ignição. O motor 
pegou. Primeiro, o seu apartamento, decidiu. Deu a partida. 

O ex-pugilista parou o carro em frente ao prédio que Thomas 
morava. Era uma construção baixa, de cinco andares, feita de tijolos 
de barro e construída há mais de um século. Não tinha elevador. 
Subiu a escada até o terceiro andar e percebeu a porta do 
apartamento de Thomas entreaberta e com sinais de que fora 
forçada pelo lado de fora por um pé-de-cabra. Ele abriu a porta 
tomando cuidado para não fazer barulho. Entrou no apartamento. 

À esquerda ficava a cozinha, que estava vazia. Seguiu em 
frente e, ao chegar na sala, encontrou o rapaz sentado numa cadeira 
de ferro, amarrado, com o rosto ensanguentado coberto por 
hematomas. Tinha um pano de chão enfiado na boca. Josué correu 
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em direção à cadeira quando foi surpreendido por dois homens. 
Esquivou-se do primeiro, que tentara atingi-lo com um soco, e 
acertou um cruzado de esquerda na orelha do segundo, que vinha 
logo atrás e caiu com o golpe. Virou-se e teve tempo de encontrar o 
primeiro homem ainda desequilibrado; derrubou-o com um direto no 
maxilar. 

Então, tudo escureceu. Josué não percebeu um terceiro 
indivíduo se aproximar dele; a coronhada em sua nuca o apagou. 
Acordou preso a uma cadeira de ferro ao lado da cadeira do amigo. 

— Josué, faz tempo, hein! Pensei que estivesse morto de tanto 
beber, mas até que está com uma cara boa. Quem diria? — Disse o 
homem que dera a coronhada. 

— O que faz aqui, Rick? O que você quer? 
— Ora, ora! O velho pugilista virou babá? Estou vendo que 

ainda se lembra de alguma coisa dos velhos tempos, derrubou esses 
dois idiotas com facilidade. Está treinando o rapaz? 

— Sim, por quê? 
— Porque você vai precisar colocar juízo na cabeça desse 

moleque. A gente tem uma mala de dinheiro pra ele, mas ele não 
quer cair no segundo round. Aí fica difícil, sabe? 

— Ele não vai entrar nessa, Rick. Cai fora! 
— Você conhece o jogo, Josué. Não depende de mim. A gente 

só obedece. 
— Eu sei muito bem, mas o Thomas vai ser campeão um dia, 

não vai participar dessa patifaria. 
— Patifaria? O que foi, Josué? Virou santo? Você já recebeu 

muita grana suja e agora vai dar uma de honesto pra cima de mim? 
Vá se foder! Ou o moleque entra no esquema... 

— Ou o quê? Vai apagar a gente? 
— A ordem é apagar o moleque se não aceitar o acordo. 
— O rapaz é fora de série, Rick. Deixem ele em paz. 
— Não funciona assim, Josué. 
— Então liga pra eles, diz que o garoto vai valer mais quando 

for campeão. A gente faz um trato. Eu me responsabilizo, vai. 
Ricardo ficou em silêncio. Pensava no que Josué tinha acabado 

de dizer. Os dois capangas estavam agora perto da porta da cozinha, 
em pé. Haviam usado o banheiro para limpar o rosto. Um deles tinha 
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um corte na boca e pressionava-o com um pedaço de papel higiênico 
para estancar o sangue. Thomas escutara toda a conversa sem poder 
se manifestar. Permanecia amordaçado e seu rosto estava bastante 
inchado, não era possível ver seus olhos. 

— Tudo bem, vou ligar, Josué. Mas saiba que faço por você, 
sempre gostei do seu jeito de lutar. Você tinha estilo, parecia aqueles 
antigos lutadores. 

Ricardo se afastou, pegou seu telefone celular e fez a ligação. 
Menos de dois minutos, voltou. 

— Não vai rolar, Josué. Sinto muito. — Antes que Josué 
pudesse falar mais alguma coisa, Ricardo sacou a pistola que estava 
em um coldre de ombro sob o seu casaco e acertou dois tiros no 
peito de Josué, que tombou levando consigo a cadeira. Thomas 
começou a se revirar e tentou gritar. Se não fosse o rosto 
desfigurado, seus olhos estariam arregalados àquela hora. 

— Então, moleque, disse Ricardo, vai ficar com a mala ou vai 
fazer companhia pra esse traste no inferno? O que foi? Não entendi. 
— Ricardo tirou o pano de chão da boca de Thomas. 

— Eu aceito. Fico com a mala. 
— Ótimo. Bom rapaz. Viu como foi fácil? 
Ricardo guardou a pistola no coldre e deu uma última olhada 

no corpo do ex-pugilista caído no chão. Uma poça de sangue havia se 
formado. Uma pena, eu gostava dele, era um cara durão, lamentou-
se. Em seguida, caminhou para a porta e, antes de sair, ordenou aos 
capangas que arrumassem a sujeira e se livrassem do corpo. A luta 
seria adiada algumas semanas. 
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a palavra 

 
 gente tinha um nome pra essa coisa que apertava o peito 
e fazia doer os olhos até a lágrima cair. Dizia-se na aldeia 

que era uma palavra esquisita, mas que pronunciá-la de um certo 
modo até aliviava um bocadinho a dor. Então a gente aprendia, 
desde miudinho, a dizer. Depois a gente crescia, cada dia um 
pouquinho, e essa coisa ficava cada vez mais apertada contra as 
paredes do peito, não cabendo mais em si, nem em mim, nem em ti, 
e a gente ia perdendo, sem querer, a vontade de dizer... Até que a 
lembrança dessa coisa que apertava o peito desaparecia por inteiro 
do pensamento, e a gente ia vivendo como se nunca tivesse sentido, 
como se nunca tivesse pronunciado aquela palavra esquisita... 

Às vezes até que a lembrança voltava, meio sorrateira, toda 
clandestina, fazendo a gente espreitar devagarinho por entre as 
frestas, pra espiar aquela coisa que nos deixava em completo 
desatino... 

Às vezes essa coisa, que apertava o peito e fazia doer os olhos 
até a lágrima cair, acontecia de aparecer na hora em que a gente não 
tinha como escapar de sentir — bem na hora da viagem sem volta de 
alguém que resolvia partir lá pros confins dos céus onde criança 
nenhuma conseguia alcançar com a mão — o braço era curto, a mão 
pequena... só a vontade era comprida — e nem adiantava subir no 
banquinho — não havia jeito de tocar na ponta do céu e implorar 

A 
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pros anjos devolverem aquele alguém importante que tinha deixado 
todo mundo aqui embaixo “a ver navios” (ou melhor, “a ver aviões”, 
já que tinha ido pro céu...)  

Outras vezes essa coisa comprimia o peito de um jeito tão 
estrangeiro, que era como se um paraíso inteiro houvesse de ser 
expulso de solavanco do mundo pra dar lugar a algum respiro 
profundo, pois se não fosse o respiro, nem a coisa suportaria 
comprimir o peito daquele jeito de doer os olhos até a lágrima cair... 
Nessas horas era porque viera morar por dentro, junto da coisa e do 
peito, aquele sentimento tão bobo e tão louco, que fazia toda criança 
já quase gentinha grande de verdade, pela primeira vez sentir 
vontade de gritar de dor porque era caso da mordida do amor — 
daquele jeitinho doido e doído feito uma flecha que acerta o coração 
e faz a gente passar ridículos de paixão... 

Fora isso, poucas as vezes que essa coisa era de doer a fazer a 
gente lembrar da palavra esquisita de dizer... como numa despedida 
de avó, ou um pai indo embora solto no mundo sem hora de voltar, 
um filho crescido dizendo “tô indo”, ou um amigo querido deixando 
um abraço apertado como lembrança por toda uma vida sofrida...  

Era bem assim — quando a palavra esquisita era dita, muito 
dita, repetida um bom par de vezes, até que a aldeia inteira dizia em 
coro a palavra esquisita, sentindo juntinha o mesmo aperto no peito 
a fazer doer os olhos e a lágrima cair... Era quando o milagre 
acontecia — pronunciar a palavra esquisita pela aldeia inteira virava 
uma espécie de mantra de cura da dor nos olhos e do aperto no peito 
— todos repartiam a dor de um — e a dor virava um pão fatiado em 
tantos pedaços quanto o número de pessoas da aldeia, como se cada 
um mastigasse um naco da dor de um, diluída em amor. A palavra 
esquisita vinha ao mundo pra virar amor — o amor daquele jeitinho 
bonito: ninguém soltava a mão de ninguém numa ciranda quase sem 
fim de diluir a dor até a própria dor virar “um ninguém”.  

Porque a saudade precisava ser dita, ainda que na aldeia fosse 
uma palavra esquisita... 
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círculo de influência 

 
o último sábado fui a Santa Lúcia e encontrei-me com 
Nadir, a feiticeira, num bar de praia da vila. Bebemos 

muito. Nadir, apesar de já ter passado dos cinquenta anos e ser 
muito magra, ou talvez por isso, soltou-se quase desmantelada 
dançando o reggae que tocavam no boteco, e me arrastou para suar 
naquele frêmito, nós dois com as cabeças quase enfiadas nas caixas 
de som. Havia quadros de Bob Marley e do rei Selassie pendurados 
na parede e uma turma de rapazes nos cercou, mexendo seus corpos 
rentes aos nossos. Abraçávamo-nos como se estivéssemos em nossas 
próprias casas e no ambiente cheio ninguém estranhava aquele 
excesso. 

Os rapazotes aproximavam-se cada vez mais e o suor parecia 
uma cola, um mel que nos juntava. De vez em quando pedíamos, ou 
eles pediam, uma bebida de cravo, limão e outras ervas e os copos 
passavam por todos. Nadir, que quase nunca esquece de fechar e 
acender seus cigarros, bastava-se com o ar que invadia o ambiente, 
impregnado de charutos e outros fumos. Lambuzávamo-nos naquilo, 
naqueles cabelos embaraçados e bijuterias de metal e óleos 
perfumados dos nossos parceiros, e eu me perguntava o que fazia 
naquele fim de mundo, com minha amiga que pretendia me ensinar 
alguma bruxaria sem ter nada que eu já não soubesse. Mas eu estava 

N 
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gostando e, se ninguém nos tivesse salvado, ficaríamos ali a noite 
toda. 

Quem nos resgatou, afinal, foram três jovens afeminados e 
uma loira metida em traje masculinos, madura ao ponto de parecer a 
mãe dos outros. Eles tentavam nos olhar discretamente, encostados 
na parede próxima à saída, porém riam do nosso desafogo. 
Intuitivamente, como se tivesse sido convocada, Nadir foi dançando 
até eles de olhos fechados, voltou com um copo de cerveja que lhe 
deram, deixou que eu bebesse um pouco e me puxou para fora da 
roda de dança. Caminhamos até o grupo, eu ainda tonto, e os quatro 
se apresentaram sorrindo, também eufóricos. Minha amiga 
sussurrou ao meu ouvido: 

— Tenha calma, vamos mudar de programa. 
Os rapazes que dançavam agarrados conosco pareciam nem 

ter notado a nossa saída, e continuaram se balançando, às vezes 
repetindo bordões que simulavam os refrões em inglês do reggae. 
Havia algo cada vez mais furioso na forma como eles se deixavam cair 
uns por cima dos outros, e só notamos aquela violência porque 
tínhamos saído do miolo da bagunça. Já na turma da loira, Ari, um 
dos novos amigos, puxou conversa. Ele havia saído de Santa Lúcia 
havia alguns anos para estudar na capital. Voltara para visitar os 
parentes. 

— Você é o Roberto Desnos, não? Ontem eu vi umas fotos suas 
n’O Momento. Coisa de dez anos atrás. O jornal estava no guarda-
roupas de minha família. 

— Uma luz guardada numa gaveta? Por isso tenho me sentido 
noturno. 

Falamos mais sobre jornais antigos e a imprensa do país. Dali a 
pouco Alexandre e Dão, que tinham vindo da capital acompanhando 
Ari, irromperam com comentários sarcásticos a respeito de tudo que 
dizíamos. Estouramos em gargalhadas e a noite toda foi assim, 
aquela vontade desatada de rirmos e os motivos aparecendo. 
Brincamos um tempo, paquerando quem passava por perto, 
destilando hálitos fortíssimos, e Nadir quase não parava de conversar 
com Cléria, a loira. As duas, aliás, ordenavam a bebida que nos era 
servida, e eu já não sabia quem pagaria as doses de aguardente que 
circulavam em poucos copos comuns para toda a turma. 
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Cléria, que tinha o rosto arredondado de lua, carregava uma 
bolsa de onde tirava cigarros para acompanhar cada trago de bebida. 
Nadir a seguia enrolando o tabaco que tirava de um saco plástico 
escondido no sutiã, e que jurava ser mais saudável do que o 
industrializado de papel com filtro. As duas falavam mexendo todo o 
corpo, como se marcassem uma a movimentação da outra e tivessem 
treinado alguma coreografia desde crianças. Ari, negro e magro, 
tinha voz suave e era muito doce. Já Alexandre fingia ser mais 
compenetrado, era forte, mas não muito alto. Ressaía-lhe a pele 
morena e o peito estufado desenhado por uma camiseta justa. Dão, 
que na verdade se chamava Damião, ficava pedindo a toda hora que 
alguém lhe aplicasse um soul na veia. Ele parecia um espírito, com 
aparência mutável, escondida por trás de grandes cabelos e roupas 
folgadas, mas afinal magro e musculoso. 

— Preciso de soul — gritava ele, e mexia os seus trinta e 
poucos anos dançando o reggae como se fosse a música da Motown. 
A pele negra do rosto já tinha rugas, e elas se destacavam quando 
Dão gargalhava. Ele havia descoberto a sua função no meio daquela 
bagunça, queria mesmo dançar, e acabou nos arrastando para seu 
carro, um Opala de vermelho sem brilho, a nave que parecia de 
sonho. 

Já eram quase três horas da madrugada mas nós insistimos em 
correr outros bares de Santa Lúcia e abusar da paciência dos 
proprietários sonolentos. Mesmo os que nos atendiam 
amigavelmente fechavam as portas assim que nos percebiam gente 
comum, sem propensões para grandes gastos. Arrumamos bebida e 
seguimos, ouvindo baladas no mais alto volume, até uma praia mais 
distante, totalmente deserta. Começava a clarear quando o carro 
parou em frente a uma casa isolada e ali, pelo ambiente parecer tão 
estranho, estávamos quase sóbrios novamente. 

Descemos e entramos. O imóvel de alvenaria caiada era 
rústico, e no seu interior a mobília já muito usada, como se estivesse 
em sua terceira ou quarta morada. A casa tinha o telhado também 
antigo e os cômodos minúsculos, com dois ou três quartos. No 
entanto, estava limpa, dando a impressão de que alguém, um 
caseiro, tivesse preparado tudo para receber visitas. 
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— Até que enfim! — Ari gritou. — Tem uma semana que a 
gente fala em vir para Praia da Guia e eu não conseguia tirar esse 
povo de Santa Lúcia. Esse Dão quase casa com a criadagem. Você 
acredita que inventou até lavar o tanque da casa de minha mãe só 
para namorar lá dentro? 

— E a mãe de Ari ficou encantada — Damião respondeu. — 
“Nossa, não precisa, como vocês são gentis”. Agora, a família vai 
beber água batizada. 

Até Nadir e Cléria, que estavam sonolentas, riram daquele 
disparate. Os rapazes então me contaram que voltariam para a 
capital na terça-feira. 

— É proibido dormir! Todos para a praia — Damião convocou. 
Enquanto Ari procurava bermudas para nos emprestar, Nadir e 

Cléria se trancaram no quarto e não saíram mais de lá. Eu e os três 
rapazes caminhamos até a areia branca e nos jogamos nas cadeiras 
de madeira de uma barraca que acabava de abrir. O dono, um velho 
gordo que parecia morar naquela construção improvisada, nos 
atendeu como se fôssemos os únicos clientes de quinhentos anos 
para o passado e para o futuro. 

Reiniciamos a bebedeira e comemos todo tipo de caldos, 
moluscos, cocos e pequenos peixes que pudessem nos ressuscitar. 
Damião e Alexandre foram caminhar na praia que já recebia alguns 
pescadores e nativos, e Ari começou a falar do jogo do tabuleiro 
ouija. 

A descrição era de algo que eu conhecia como a brincadeira do 
copo. Segundo haviam me contado, as pessoas põem as letras do 
alfabeto em círculo numa mesa, invocam uma entidade, colocam o 
indicador sobre um copo no centro, fazem perguntas e o copo 
começa a deslizar de letra a letra para formar respostas. Na ouija, Ari 
me disse, não se usa o copo, mas um ponteiro de madeira. 

— Lá na capital, a gente tinha mania de jogar. Parece que na 
cidade grande ficamos mais entediados do que aqui, e precisamos 
inventar o que fazer. Nosso grupo se reunia na casa da mãe do 
Alexandre e ficava quase a noite toda perguntando aos espíritos. 
Havia sempre duas entidades que respondiam. Uma era o Gaspar, 
que tinha sido um velho que bebia muito, e não era boa alma. O 
outro era o Carlo, um seminarista italiano que tinha vindo para o país 
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havia uns vinte anos, andava de motocicleta e, uma noite, sofreu um 
acidente de moto e morreu. O Carlo gostava muito de mim, e o 
Gaspar odiava o Carlo. O grupo todo percebia uma tensão entre os 
dois. Houve uma vez em que um jarro voou no meio do jogo e veio 
na minha direção, só não me acertou porque me atirei no chão a 
tempo. Até a mãe do Alexandre, que estava do lado de fora da casa, 
ouviu o barulho. 

— E aí? 
— Aí, a gente rezava, pedia paz, se concentrava e terminava o 

jogo. Mas nos dias seguintes continuava, nunca parou. Outra vez, a 
última vez em que eu estava e os dois apareceram, o Gaspar disse 
que num dia tal…. No dia trinta de maio, às oito horas da noite, eu 
iria ser atropelado e morrer. Todo mundo ficou muito assustado com 
aquilo e logo a gente parou, guardou o material e ficou sem saber o 
que dizer. 

— E você? Ficou preocupado? 
— Claro! Eu comecei a ter medo mesmo, mas não entendia, 

porque eu nunca havia andado de moto, nem nenhum amigo meu 
tinha moto. Só sei que o tempo foi passando, passando, até que no 
dia trinta de maio, exatamente, uma colega me chamou para ir ao 
cinema. Interessante que justamente naquele dia eu tinha esquecido 
de tudo. 

— Você foi com ela? 
— Eu não queria ver o filme. Não sei porque, eu fiquei sem 

vontade. Mas eu tinha marcado com ela e resolvi que ia ao cinema só 
para me desculpar. Ia chegar umas sete horas, me explicar e ir 
embora. Sei que eu fui me atrasando, me atrasando, me atrasando e 
apareci na porta do cinema quase às oito. Então veio tudo na minha 
cabeça. Eu fiquei paralisado e, por incrível que pareça, minha amiga 
também tinha se atrasado e me encontrou ali, em estado de choque. 
Era a Cléria, essa que veio com a gente para Santa Lúcia. A Cléria me 
chamou para ir para a casa de Alexandre e quando a gente ia 
atravessando a rua, lá no começo da rua vinha uma moto a toda 
velocidade, eu juro. Juro que ela passou rente à minha frente, eu 
fiquei gelado. 

— A Cléria estava contigo? 
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— Sim, a Cléria. A gente saiu correndo e quando chegou à casa 
do Alexandre, o pessoal todo estava jogando. Você acredita que eles 
se lembraram do aviso do Gaspar? 

— E o que eles estavam lendo na Ouija? 
— Nada. Eles disseram que estavam orando por mim, 

chamando o Carlo e o Gaspar, mas nada acontecia. Nessa hora eu me 
sentei, e o ponteiro começou a marcar as letras. Elas não formavam 
palavra nenhuma, nenhuma mesmo, mas víamos a sombra de um 
nome sobre o tabuleiro. 

— Que nome? 
— O nome de Carlo. Até hoje eu acho que aquela moto era 

dele. Era ele quem estava por perto para ninguém encostar em mim. 
Daí a mãe do Alexandre, que simpatizava muito comigo, chamou a 
gente para orar e nunca mais a gente jogou. 

— Mas você tem vontade, não? 
De repente, Nadir chegou com Cléria, brincando, e a minha 

conversa com Ari parecia não fazer mais sentido naquele sol matinal. 
As mulheres se sentaram e logo Damião e Alexandre apareceram 
rindo e gritando, falando das brincadeiras com os nativos, carregando 
uma enorme corda de caranguejos que tinham comprado por 
trocados, e que ninguém sabia como preparar. Ficamos naquela 
farra, tomamos banho de mar, comemos os caranguejos que o dono 
da barraca cozinhou e bebemos até o fim da tarde. Depois do pôr do 
sol, voltamos para a casa da praia, para um banho de água doce com 
água tirada de um poço. 

A noite mostrou como poderia ser escura sem luz elétrica, 
marcada somente por dois lampiões que foram acesos com os 
isqueiros das fumantes. Nadir sumiu novamente com Cléria, e eu e 
Alexandre apagamos no sofá da sala. Ari e Dão começaram a cozinhar 
e tomaram o estoque de bebida da casa até dormirem, também na 
sala, num tapete de lã. 

Ainda devia ser dez da noite e a casa já estava totalmente 
silenciosa quando eu acordei e fiquei olhando o mato no quintal, com 
um cigarro de Cléria na mão. Tinha uma sensação boa, de estar com 
as pessoas certas e de ser amado por elas. Logo uma chuva de pingos 
grossos começou a atravessar o silêncio, e eu entrei e voltei a dormir, 
novamente partilhando o sofá com Alexandre. 
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a galinha 

 
m quaisquer dos vinte cantos de baixo, um homem pega o 
rumo de algum Norte. Ia entrando, assim, num voo de 

muito acento e pouca escolha. Dirigido à classe própria, avistou, 
respirativo, de meia risada, onde é que era o lugar dele e de quem 
igual. 

Ali quietou, bem onde deveria: lugar da diáspora dos de baixo, 
dizia sem estar escrito.  Sentou certo e apercebido, guardada a 
alegria do pairar, primeiríssima vez, rente a alvobojudos sonhos. 
Cintilante, ainda anônimo de si e da alheia concepção, observava o 
céu e o chão, encaminhado ao destino, de encontro a uma noção, 
sem saber, porém, então. 

Enquanto suspenso o veículo, suspensa era a mente no 
abstratoído; esmaecidas as ideias, sentia o momento, algo estomacal, 
borbulhante no feliz embrulhamento: era sonho realizando. Exceto por, 
ainda desconhecido o porquê, algum calvo sentimento, restado miúdo 
nos mindinhos dos pés, uma metade nao rida, um traço de angústia. 

Mas via, com os olhos meio-vividos, que já aproximava do 
lugar aquele, o que sonhou, continente outro, espaço outro. E vinha 
o sonho; ímpeto de pertencimento e empolgação. Até no chegar na 
famosa rua de lá, que tanto que tanto diziam, aí é que foi se 
aprumando do sentir e do empolgar. 

Fagocitado era o lancil pela gente na noturna avenida de 
cruzantes etnias insolúveis. Com-fusos sentidos, tato-fusão de 
esbarrão, ofato-pluri, barulhão e uma palheta de luzes em quinas: 
feixes amarelos, violáceo, azuis-oscilantes... verdes. “Informação”! 

E 

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 35 | 



Era muito, tudo era muito. E foi uma luzinha verde com ar 
importunante, que ia que ia, que resolveu seguir. 

Ia à direita, à esquerda, virava outra quadra, entressaía num 
subway, desviava de nauseabundos buracos e... right in the bull’s 
eyes! A luz se deteve por segundos sobre o módico quadrado, 
passarinho de novas cinzentas, sem dar tempo para assimilar 
escritos. Ele seguiu de corpo e vista: continuava. A luzinha persistia, 
passava infernizante em toda parte, alto baixo, sobe e desce. E, no 
que seguia, a espiral da luz foi dar numa ruela deserta, daquelas que 
falecem às dezoito, com boutiques e seus toldos crus. 

Já lá, estava só, ele e a luz, tão paciente, suavezinha, pousada 
em escura vitrina — ninguém diria a inquietude que tinha segundo e 
meio atrás. A loja esta, apagada em interior, era escuridão; só se 
viam vitro-reflexos do de fora para dentro, além de pouco metro em 
que se viu coisa mais curiosa. Ali, rente ao vidro, um serzinho 
engraçado: uma galinha. 

Parada, ela o mirava em posição inversa. Dois lados de uma 
moeda? Ele analisava a galinha, a rua deserta e reparava no seu 
repentino isolamento. Reparava em si. Com olhar suspenso, o pensar 
vagante, esculpia amplo: era mesmo repentino o isolamento? 

Até que a galinha rouba outra vez sua atenção ao inquietar-se, 
pondo-se a saçaricar de um jeito engraçado. Galinha esperta, ágil 
galinha! — ele reparava. Voltada a atenção para ela, ele acha graça e 
se ri. A galinha ri com ele. Ele a imita e ela o repete. Galinha esperta, 
ágil galinha! Um gingado familiar. 

Pé para frente, outro pra trás, gozado o movimento. Ele acha 
curioso, mas gosta. Ela se mexe e ele gosta. A galinha se ri junto, 
ginga, sacoleja, balança, cisca, saçarica. Ele quase a entende e, rindo, 
para os ciscantes pés, engraçadinhos, aponta. E ela aponta de volta 
para os dele. Foi assim que... 
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Em qualquer Norte, um homem pega o rumo de algum dos 
vinte cantos de baixo. A metade não rida; a angústia do mindinho: 
vinha a realidade. Quando mirados os próprios pés, apontados pela 
galinha, com espanto percebeu — a si, à galinha, a tudo — tinha pés 
ciscantes, pés maiores do que muitos, calejados do ciscar isolado e 
cotidiano.  Ele, galinha: uma galinha latino-americana. Saçaricante. 
Galinha esperta, ágil galinha! O mesmo lado da moeda e nenhum 
pertencimento. 
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Natalie Lima | Nasceu no Rio de Janeiro, em 1977. É 
doutora em Letras pela PUC-Rio e ganha a vida como 
editora de livros. Participou da exposição coletiva 
Cadernos do Corpo com o “Caderno de viagem — 
roteiros para uma ficção”, em 2016, no CCJF, sob 
curadoria de Ana Kiffer. Em 2017, publicou Jacuzzi 
pelo selo Megamíni, da Editora 7Letras, e “Instruções 
para performance em hipermercado” pela Revista 
Garupa. Tem textos críticos e teóricos publicados em 
revistas como Saga, Antares e Outra Travessia e foi 
coidealizadora e professora do curso Escrever 
Resistências, realizado em 2018 e 2019 no CCE/PUC-
Rio. É mãe de Madalena — talvez por isso acredite 
que escrever é uma forma de inventar o futuro. 

 
úmido tríptico 

 
Rosario 

 
ai e fica. A parte dela que andou pela Paraguay, pela San 
Luis e pela Mitre, que comeu papas españolas encharcadas 

de manteiga — isso desaparecerá. Quanto às ilhas, permanecerá 
nelas, o rio cor de doce de leite, e ainda assim bonito, islas flotantes. 
Não são grandes coisas, mas coisas interessantíssimas. 

No barco, sente o tapete de água sob o corpo — nunca sem 
galochas, pois sua pele é a superfície que aos mosquitos encanta 
chupar. Quer salvar ao menos os pés do alcance desses vampiros 
pequeninos e bárbaros. Capazes de picar, diversas vezes, sua 
panturrilha esquerda por cima da calça de linho, deixam finos rastros 
de sangue entre o tecido e a pele. 

Indiferente a tudo isso, o barco bate contra a água, teimando, 
dizendo que sim, que segue em frente apesar de. Ao passar por 
algumas ilhas, diminui a velocidade para que os outros passageiros 
possam mergulhar. Ela não, seu corpo não quer imersões. Vai ver que 
é medo de afundar e não ter o que levar de si para o Brasil. Só deixa 
que a toquem o vento, o sol, a superfície da água e a barqueira. Tão 
bonita e jovem, a barqueira a ajudou a entrar e sair da lancha para 
turistas. Os mosquitos não contam porque o que fizeram não foi 
apenas tocar, mas furar e beber. Porém, graças a eles a mulher fica 

V 
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um pouco mais na Argentina, seu sangue na barriga de insetos 
rosarinos, bichos que moram e dormem e procriam em ilhas 
flutuantes. 

O tapete de água, esses bichos não o temem. A mulher 
também não. Sentiu-o sob as galochas que usava, que sentiram a 
madeira do barquinho, que sentiu a água amuralhada e mole na 
horizontal, que sentiu, sob a superfície, as correntes e os peixes, que 
sentiram a profundidade e o fundo arenoso, que sentiram, junto com 
os peixes que só nadam no fundo, algo ainda mais fundo. Não se 
sabe o que é, mas isso, o fundo do fundo, respondeu aos peixes, à 
areia e à profundidade, que responderam aos outros peixes, que 
responderam às correntes, que responderam à superfície, que 
respondeu ao casco da lancha, ou do barquinho, chame-o como 
quiser, o barquinho tão pequeno e frágil de tanto transportar 
turistas, ele respondeu às solas de borracha, que fizeram de escuta 
um par de pés. 

 
44, rue de l’Amiral Hamelin 

 
O maior clichê sobre Proust é seu leito de morte, sua foto de 

morto no leito de morte, naquele quarto em que deveria sufocar e, 
ao que parece, escrever durante a noite. Mas e se ela: uma mulher 
encharcada com água gelada do Sena e que de cabelos molhados 
quase se parece com um rapaz; e se ela entrar no quarto, sem 
explicação alguma, e depois estender uma mão a Proust, e ele aceitar 
essa oferta, e a janela do quarto se abrir e começar a aumentar de 
tamanho, e já não for noite, e o dia estiver agradável, e houver um 
jardim lá fora, e a janela se abrir mais e mais e mais, a ponto de se 
tornar um buraco na parede do quarto que dá para o jardim do 
edifício de Proust, e ele e a mulher encharcada que se parece com 
um rapaz caminharem por esse jardim, e apanharem sol, e toparem 
com aquelas bandeiras tibetanas coloridas que, quando tocadas pelo 
vento, espalham seus mantras e seus fluidos, e Proust respirar fundo, 
com os pulmões infiltrados, tentando ler o que está escrito nas 
bandeiras, e ver ali borrado, com água do rio, o seu próprio texto? 
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Caetité 

 
Ela nunca foi a Caetité, não sabe quais horizontes se consegue avistar 

por lá. Ainda assim é preciso, o sertão. Ir até. Não por sua lonjura — mesmo 
da própria Bahia Caetité se afasta —, quando sim por sua aridez inexata. É 
dessa maneira que a terra quase vira areia, navalha invisível de vento seco. 
Quem sabe ali, a sensação — aguda e como sempre, ainda sem nome, 
quase sem forma — estanque; no melhor dos casos, se transmute, abrindo 
sobre si mesma um sulco, uma fenda quente. 

É possível que haja de fato pouco a ver em Caetité — o que, no 
fim das contas, nem importa. Muito mais interessante e capital é 
saber o que fazer quando uma vez lá: em que partes farejar os 
rastros da bisavó índia, de nação ksed-jê, cujo rosto nunca encarou e 
cujo nome desconhece? E em qual chão verter as águas de rio 
armazenadas em garrafas PET de quinhentos mililitros? 

Ela mesma as colheu, essas águas, sem a intenção prévia de 
derramá-las no Brasil. São duas: a mais antiga e quase acidental vem da 
superfície de um rio argentino chamado Paraná; a outra, verde-cinza-
negra-clara, saiu do fundo gelado e mítico a que chamam La Seine. 
Sumirão rapidamente, uma vez fora de suas respectivas garrafas. Vão se 
misturar ao chão, vão penetrá-lo com tal gentileza, fazer nele caminhos, 
para depois pouca coisa ou quase nada delas restar no visível. 
Imperceptíveis, mas ainda assim lá. É isso um destino. Quantos. 

A importância desse gesto em Caetité, onde ninguém a 
conhece — exceto, justamente e com esforço, a terra: cheia de ossos 
que já não existem, hoje transformados em pó e revirados 
intensamente por formigas, ventanias, chuvas e leitos baixos, 
amassados com parcimônia por gado de corte ou, no pior dos casos, 
pelas retroescavadeiras das Indústrias Nucleares do Brasil. Então aí, 
mesmo aí, algo da bisavó jê, um pouco dela para molhar com água de 
rio estrangeiro e cheirar depois. 

Não sozinha, para que sozinha, Caetité tem mais de cinquenta 
e três mil habitantes, diz o censo do IBGE. Então serão mais de 
cinquenta e três mil somados a uma, essa-ela, e vai ver aparecem as 
que desejam águas estrangeiras derramar também, águas de viagem 
e de sonho, fluxo que não é outro, mas coisa de fora que logo se 
junta, se espalha e repousa. 
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Hugo Almeida (1952) | Escritor e jornalista mineiro 
residente em São Paulo, é autor de vários livros, entre 
eles o romance Mil corações solitários (Scipione, 
Prêmio Bienal Nestlé 1988), os contos Cinquenta 
metros para esquecer (Didática Paulista, 1996) e os 
infantojuvenis Viagem à lua de canoa (Nankin, 2009; 
PNBE 2011) e Meu nome é Fogo (Dimensão, 2007). 
Doutor em Literatura Brasileira pela USP, com tese 
sobre A rainha dos cárceres da Grécia, romance de 
Osman Lins, fez palestra na ABL, em agosto de 2018, 
sobre a vida e obra do escritor pernambucano: 
“Osman Lins, 40 anos depois, mais atual”, disponível 
no YouTube: [link]. “O canto do sonho” integra a 
coletânea Nove, novena: variações (Olho d’água, 
2016), que Almeida organizou em homenagem aos 
50 anos de publicação das narrativas de Osman Lins. 
O conto “Ó” está no livro Cinquenta metros para 
esquecer. 

 
Ó 

 
reguesia. Quem não lembra ou já ouviu falar? No final do 
século passado, nos tais anos 80, a guarda particular de 

incerto governante aplicou bela surra, show de covardia, em 
populares que o vaiavam. Os jornais registraram a pancadaria, houve 
demorado processo, espancadores fotografados e reconhecidos. Seis 
anos depois, na véspera de deixar o posto, o sucessor demitiu os 
servidores envolvidos na agressão. O novo readmitiu todos. E nada 
mudou. Era assim naqueles anos. 

Nossa Senhora do Ó, origem do nome do bairro, é também 
uma diminuta igreja barroca do século 18 em Sabará, Minas, Estado 
de ferro, nascimento e fé de meu bisavô, escritor de algum mérito. 
Metido a artista, na juventude chegou a desenhar, a lápis, aquele 
pequenino templo, magrinho, uma porta só, duas folhas. Guardo o 
papel, cópia fiel da igrejinha do Ó. 

Guardo ainda vários outros papéis de meu bisavô, como as 
provas de seu primeiro livro, Ó, impresso numa gráfica da Freguesia. 
Um ó de gráfica, escreveu na agenda. Trabalho rápido, 45 dias. 
Tecnologia da ponta do século. 

F 
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O curioso são as provas do volume. Numa delas não aparece a 
letra o. (Por isso o título?) “Pane no computador”, escreveu o velho. 
Engraçad ler aquelas linhas sem a letra o. “A gente mlhada, debaix 
dessa minha smbrinha que s tem flres. Nã, Fernand, não pss ficar 
lembrand iss agra.” 

Ele anotou entre parênteses, na agenda que meu pai me 
presenteou, ao lado de pedaço (colado) das provas: “Escrever um 
texto sobre isso. O computador ‘come’ a letra o, mas ainda assim a 
leitura é possível. Depois, engole o a, em seguida as outras vogais e, 
por fim, as consoantes, até o texto tornar-se invisível. O papel em 
branco: o leitor completará como quiser. Quem consumiu com as 
letras, a máquina ou o leitor?” 

Em nenhum dos sete livros seguintes — três de contos — 
aparece o texto planejado. Por que desistiu da ideia? Seria apenas 
uma brincadeira? Papai — leitor atento e estudioso de sua obra — 
tem uma explicação: “Ele não queria se parecer com Borges. Fazia 
questão de ser original”. Não trago na veia uma gota do sangue 
escritor de meu bisavô. Mas, ao descobrir o projeto dele, tive 
vontade de realizá-lo. Vai aqui, velho. Tudo escrito até agora vale. E o 
que se segue não é muito. Apenas uma descoberta: máquina 
nenhuma engoliu o algum. Era fme. Fme verbal ds datilgrafs, ds 
digitadres, de quem batia as letras, quand nenhum aparelh ainda era 
capaz de traduzir em palavras impressas nssa vz. ra, meu bisav, nã lhe 
crreu iss? Na tristez de su épc, surra n pv n ru, milhres sem cs, cmid, 
escl, educç, nd mis nturl d que se limentr de letrs, plvrs. Vej bm, just 
letra O, a mais gordinha e saborosa — de graça. 

Ocorre-me outra hipótese. Apropriar-se das letras não seria 
lançar mão das ideias do autor na origem? Sem tijolo não se faz 
parede; sem parede, casa et cetera. Quem lê julga-se também autor. 
Ao subtrair os pequenos sinais que contam uma história, sustentam 
uma ideia, o datilógrafo vai-se sentindo dono de todo o texto, assim 
como o pedreiro acumulando pedra e massa, seguindo o risco do 
arquiteto. Assim como eu, bebendo na agenda de meu bisavô. 

 
(1986/87-1994) 

Para Elisa Guimarães e Nilo Scalzo 
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Antônio LaCarne | Cearense, autor de Salão Chinês 
(Editora Patuá, 2014), Todos os poemas são loucos 
(Gueto Editorial, 2017) e Exercícios de fixação (AR 
Publisher, 2018). Tem poemas publicados na 
Colômbia, Alemanha e Grécia.  

 
a revolta de Amanda 

 
ia Emanuela foi enterrada com um opulento colar de 
pérolas no pescoço. Era manca e nunca se casara. Tinha 

uma filha, Amanda, mas não a considerava ser de suas entranhas. A 
menina era tratada como uma empregada da casa. Fora rejeitada 
quando descobriram que era anã. 

Crescera calada, com o olhar perdido, nem sequer chorava 
durante o velório — já acostumada a sentir-se culpada por ocupar 
espaços indesejados na casa e na família. Qualquer pergunta sobre o 
paradeiro ou a origem do pai de Amanda era assunto proibido. 
Diziam que a menina só podia ser filha do Diabo, afinal tia Emanuela 
expressava repulsa não disfarçada quando se deparava com alguma 
imagem de santo ou crucifixo. Dava risadas escandalosas que 
chocavam as pessoas. Diziam também que era uma mulher satânica, 
que mexia com feitiçaria, e que no inferno estaria finalmente em casa 
– longe do mundo e da filha que lhe causavam tanto desgosto. 

Quando cheguei ao velório — após anos de recusa em visitar a 
cidade —, minhas tias ficaram tão contentes, que não disfarçaram os 
sorrisos, os abraços, as gargalhadas inapropriadas em plena sala onde 
o caixão era rodeado por quatro castiçais posicionados sobre quatro 
gigantescas colunas de mármore. Quem me abraçou por último foi 
Amanda. Antes que eu me ajoelhasse para dar-lhe um beijo, ela já 
estava grudada nas minhas pernas. 

As mulheres vestidas de preto me cumprimentaram com um 
leve aceno de cabeça. Não havia nenhum homem na sala, além de 
mim. Tia Lourdes e tia Gorete me arrastaram até a cozinha, ansiosas 
para que eu lhes contasse as novidades sobre a minha vida. Diziam 
que um mês não seria suficiente para matar a saudade dos dez anos 
que eu me ausentara. 

Amanda nos acompanhava, carregando minha enorme mala, 
que era maior do que ela. 

T 
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— Sentimos tanto a sua falta, meu querido! 
— Sim, sentimos a sua falta — concordava tia Gorete. 
— Você nem imagina a alegria que você traz para essa casa, 

depois da tragédia que foi descobrir Emanuela caída no banheiro, 
estirada, com a cara grudada no ralo. 

— A cara grudada no ralo — repetia tia Gorete. 
— Sente aqui com a gente, Amanda — pedi, apontando uma 

cadeira vazia para que se aproximasse. 
— Essa menina está cada dia mais estranha, mas não é por 

menos, foi ela quem encontrou Emanuela morta. Deve estar muito 
abalada, coitadinha. Está traumatizada, desde ontem que não diz 
uma palavra – sussurrou tia Lourdes, como se Amanda não estivesse 
diante de nós. 

— Trouxe um presente para você — disse eu. 
— Um presente para você, Amanda — repetia tia Gorete, sem 

olhar para ela. 
— Trouxe uma boneca linda de porcelana. 
— Meu filho, ela não brinca de boneca, ela já vai fazer trinta e 

cinco anos! — respondeu tia Lourdes, controlando a vontade de rir. 
— Mas é uma boneca para enfeitar o quarto dela — respondi, 

tentando disfarçar a grosseria do inconveniente. 
Antes de entregar-lhe o presente, ouvimos um alvoroço na 

sala. Quem havia acabado de chegar era o prefeito. Tia Lourdes e tia 
Gorete levantaram-se apressadas da mesa e correram em direção ao 
homem. Fingiam enxugar as falsas lágrimas que não escorriam de 
seus rostos. Amanda e eu observávamos a cena da cozinha. 

— Vamos lá no quintal fumar um cigarro? — perguntou ela. 
— E você fuma? 
— Fumo escondida. 
Quando já estávamos no quintal prestes a acender o cigarro, 

tia Gorete apareceu e me puxou pelo braço. O prefeito iria fazer um 
discurso em homenagem à tia Emanuela. 

Após o discurso, que durou quase meia hora, as mulheres 
terminaram de rezar o terço. Em seguida, despediram-se. Tia Gorete 
fechou as portas e me levou ao meu quarto. Eram os mesmos móveis 
de dez anos atrás, porém as paredes estavam pintadas de amarelo, 
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tornando o ambiente mais claro e menos obscuro. O quarto onde 
chorei sozinho por diversas noites. 

O enterro seria pela manhã e me causava desconforto dormir 
naquela casa, a poucos cômodos do corpo de tia Emanuela no caixão, 
no escuro. Estranhei o fato das mulheres rezarem o terço. Tia 
Emanuela era ateia e o mínimo que deveriam fazer seria respeitar 
sua vontade de uma cerimônia não religiosa. Comentei com tia 
Lourdes e ela foi enfática: 

— Ah, meu filho, morto não tem querer. O que as pessoas vão 
pensar? 

Tia Emanuela era uma mulher de bom coração, generosa, mas 
que exibia certas inconstâncias emocionais, nunca fora acompanhada 
por um médico ou coisa do tipo. 

Quando eu tinha dez anos, lembro que cheguei da escola com 
o nariz sangrando. Um menino que mexia comigo diariamente havia 
me agredido. Quem ajudou a estancar o sangramento foi ela. 
Ordenou que eu não contasse nada às minhas tias, pois elas fariam 
um escândalo na escola, exigiriam satisfações, transformando a 
situação num estardalhaço desnecessário. Quando pus os pés dentro 
de casa, ao perceber que eu estava machucado, ela me puxou para 
dentro do quarto, trancou a porta e cuidou do meu nariz ferido. 

Sentado na cama, vi que ela destrancava o cadeado do guarda-
roupa, tirando de lá uma caixinha de primeiros socorros com 
algodão, que ela embebeu num líquido que quase me fez sufocar. 

— Um menino bateu em mim, tia. Ele me empurrou e eu caí de 
nariz no chão. 

— Fique calado, não chore, não diga nada. O sangue de 
ninguém é derramado em vão. 

Em poucos minutos, o sangramento e o inchaço cessaram e eu 
estava novo em folha. No dia seguinte fui à escola, ainda temeroso 
que o menino batesse em mim outra vez. No mesmo dia, surgiu a 
notícia de que Arthur fora encontrado afogado no açude. Uma 
verdadeira comoção tomou conta da cidade. Telefonaram para os 
pais pedindo que fossem buscar os filhos mais cedo. Quem apareceu 
para me buscar foi tia Emanuela. 
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— Não falei que o sangue de ninguém é derramado em vão? E 
eu é que sou chamada de louca! — disse ela, entrelaçando os dedos 
nos meus. 

Acompanhamos a pé o carro da funerária, com cada tia 
enrolando os braços na minha cintura. As mesmas mulheres de preto 
compareceram ao enterro, além do padre, do coveiro. O padre disse 
poucas palavras sobre a boa conduta de tia Emanuela em vida, 
mulher respeitosa, íntegra: uma alma prestes a descansar 
eternamente. 

— Amanda, estamos esperando por você, venha com a gente 
— perguntei, encarando a porta trancada de seu quarto.  

Ela não respondeu. 
— Ela disse que não vai — gritou tia Gorete, surgindo na sala e 

a única a vestir branco. 
Ao retornarmos, poucas horas antes do almoço, fui ao meu 

quarto desfazer a mala. Estava exausto, triste, incomodado em 
revisitar a cidade, a casa, em recordar certos acontecimentos do 
passado, como se cada lembrança estivesse estampada nos 
corredores. 

Ao abrir a mala, dei de cara com o embrulho do presente de 
Amanda. A caixa e o papel florido estavam rasgados. Dentro da caixa 
estava a boneca com a cabeça arrancada. 

Amanda havia mexido nas minhas coisas. 
Assim como ela, eu também teria me revoltado. 
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Divanize Carbonieri | Doutora em letras pela USP e 
professora de literaturas de língua inglesa na UFMT. É 
autora dos livros de poesia Entraves (2017), agraciado 
com o Prêmio Mato Grosso de Literatura, e Grande 
depósito de bugigangas (2018), selecionado pelo 
Edital de Fomento à Cultura de Cuiabá/2017, além da 
coletânea de contos Passagem estreita (no prelo), 
selecionada pelo Edital Fundo 2019/Cuiabá 300 anos. 
No Prêmio Off Flip, foi segunda colocada na categoria 
conto na edição de 2019 e finalista na categoria 
poesia nas edições de 2018 e 2019. É uma das 
editoras da revista literária digital Ruído Manifesto e 
integra o coletivo Maria Taquara, ligado ao Mulherio 
das Letras/MT. 

 
nine 

 
o outro lado da escrivaninha, ouvia a contragosto o 
homem falar num tom entre calmo e irritado. Poor old 

man. Na verdade, não. Mr. Stuart tinha apenas quarenta e seis anos. 
O cabelo grisalho era mais um fator genético, assim como o diabetes 
e a hipertensão. Pity. Ele estava tão empenhado em ajudá-la. Shame 
to be so ungrateful. Ela sabia e não queria ser grosseira, mas 
realmente não se interessava pelo que ele dizia. Já não se importava 
mais. Life sucks anyway. Com muito estoicismo, suportara os dias de 
julgamento. Todos aqueles que considerava amigos tinham lhe 
indicado como a principal responsável. Mentor of crime. Mentor. A 
new word to be learned. Bullshit! Não tinha colocado revólver na 
cabeça de ninguém. They did it because they wanted to. Que podia 
fazer se era a mais inteligente, a única que pensava nos detalhes? Se 
tivessem agido conforme o combinado, nunca seriam apreendidos. 
Idiots who messed everything up. Era isso o que eram. E agora 
tentavam jogar tudo nas suas costas para livrar as próprias peles. 
Could have done the same? Yeah. Talvez assim também pegasse uma 
pena mais branda. Mas não era do seu feitio. Never, never a stool 
pigeon. Preferia enfrentar o pior. Não temia nada. Desde de muito 
nova, se sentira atraída pelo perigo, pela aventura. No lugar em que 
nasceu, tal modo de agir era visto como loucura. Demon possession. 
Tantas vezes tentaram exorcizar os diabos de dentro dela. They and 

D 
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only they were the demons. Queriam que fosse submissa como se 
esperava de todas as mulheres da comunidade. Mas apanhava como 
homem. Got beaten all the time. Beaten with sticks, whips, punching, 
kicking. It never worked. Jamais baixou a crista. Só se fortaleceu. 
Suportou tudo sem se render até que conseguiu escapar daquele 
inferno. Desde então, perambulava de um canto a outro, fazendo 
pequenos furtos no começo. An orange or two, some bread, a 
drugstore candy. Depois, aprendeu a bater carteiras. Who taught it? 
Já nem lembrava. Tornou-se a melhor do ramo. Passou a ser 
respeitada pelos outros delinquentes, todos uns pivetes, como ela. 
No, older. Pensavam que era mais velha do que eles, e não 
desmentia. Depois vieram os assaltos às lojas e por fim aos bancos. 
Big money. A series of successes. Só andava agora com os 
profissionais, os experimentados na arte de subtrair. Guns and 
ammunition. Just to frighten folks. Não pensava realmente em matar. 
Achava que nunca seria necessário. Stupid cops. Não teve o que 
fazer. Estavam em sua rota de fuga. E daí tudo degringolou. Killing 
cops is bad for business, everybody knows. A polícia não deu trégua 
até prender a quadrilha completa. Todos os roubos a bancos da 
região foram imputados a eles. What a lie! Existiam muitos grupos 
agindo na localidade. O dela apenas era o melhor. The best. Since 
always. Mas o que pesou mesmo foi o assassinato dos dois policiais. 
Seus colegas de farda olhavam para ela com um ódio descomunal. Só 
não sofreu mais na prisão porque o caso ganhou muita repercussão. 
All those cameras. Os olhos do país inteiro voltados para o que 
acontecia naquela comarca. Em algum lugar, de algum modo, um 
jornalista tinha obtido informações que lançavam dúvidas sobre sua 
biografia. How he fucking found out? No tribunal, apenas sua 
declaração fora suficiente. Documentos não existiam, já que as 
crianças da comunidade nunca eram registradas em cartórios. 
Homeschooling just to learn to read the Bible and use the hoe. The 
government couldn't care less. Quanto mais longe aqueles fanáticos 
estivessem do resto da sociedade, melhor. Daí não possuía certidão 
de nascimento nem nada parecido. One just needs to feel they are 
old enough. That's what matters. Nobody has anything to do with it. 
Mas a lei dizia o contrário: era fundamental saber a idade de alguém 
para poder determinar corretamente a sua sentença. Prisão perpétua 
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apenas para maiores de dezesseis. E punição capital só para quem 
atingiu pelo menos os dezoito. Se a história contada pelos jornais 
fosse verdadeira, aquilo seria uma falha gravíssima do judiciário. E 
pouco importava que ela tivesse mentido porque, nesse caso, era 
uma mentira que a desfavorecia enormemente. Por essa razão, o juiz 
e os promotores fugiam da imprensa como se foge de um incêndio, 
esperando que a poeira baixasse e o que ainda pensavam ser um 
boato caísse no esquecimento. O defensor público, por outro lado, 
tinha se entusiasmado com a notícia, um presente caído do céu. Mr. 
Stuart era um homem generoso e totalmente contrário à pena de 
morte. Mesmo quando ainda acreditava que o julgamento ocorria 
dentro da legalidade porque nem imaginava que a ré pudesse ser 
outra coisa que não uma moça de vinte e um anos, fez de tudo para 
que o resultado fosse diferente. Agora, então, moveria céus e terras 
para evitar essa tragédia. Se pudesse comprovar o que diziam as 
reportagens, ela iria para um reformatório por pouco tempo e depois 
estaria livre. Uma nova carreira de crimes talvez se iniciasse depois, 
mas Mr. Stuart pensava que era inaceitável que o Estado assassinasse 
pessoas. Acreditava mesmo que não podia haver palavra mais 
adequada: assassinato, tanto pior se autorizado por juízes, legalizado. 
Dava-lhe asco pensar que muitos conterrâneos achavam isso normal, 
até desejável. Se pudesse salvar só essa garota, já ficaria feliz. Seria 
uma satisfação pessoal. Assim, viajou às próprias expensas para o 
rancho em que ela fora criada. O mais provável é que não existissem 
mesmo papéis oficiais, mas se conseguisse pelo menos três 
testemunhas que atestassem a veracidade do fato, a justiça teria que 
aceitar esses depoimentos como prova. O julgamento seria anulado e 
ela escaparia da injeção letal. Era justamente sobre o resultado da 
expedição que falava agora com sua cliente. Relatou que, depois de 
muitas tentativas malsucedidas, foi capaz de entrevistar o seu pai. 
Father? Ela estranhou porque, na comunidade, a paternidade não era 
biológica, mas sociológica, e todos os homens adultos deviam ser 
respeitados como autoridades paternas, mas sem que nenhum fosse 
nomeado como tal. Homens e mulheres viviam separados na maior 
parte do tempo e só podiam manter relações sexuais uma vez por 
ano, apenas para gerar novos membros. A posse das mulheres 
alternava-se entre os homens, pois era o líder que decidia de quais 

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 49 | 



deles elas teriam filhos ano a ano. No love. No special treatment. Not 
even from mothers. Mother was actually another meaningless word. 
O contato físico era reduzidíssimo, e qualquer deslize acabava punido 
com surras e mais surras. Mas sabia bem de quem ele estava falando. 
The greatest demon. The cruelest of all. O homem que tinha 
inoculado sua progenitora com sêmen, possibilitando que ela fosse 
concebida. Era também o que parecia ter mais prazer em castigar as 
mulheres e crianças, sobretudo uma rebelde inveterada como ela. 
Mr. Stuart se punha agora a descrever como tinha sido o diálogo. You 
have a wonderful daughter. She had problems with the law, but we 
can't turn our backs on her. You shouldn't turn your back on her. I'd 
be proud to have such a child. She's very smart and tenacious. I'm 
convinced she can be easily reintegrated into society after some 
years in reformatory. That's why I came to ask you to testify on her 
behalf and declare she's still a minor. We need witnesses to prove it. 
If you can persuade a few more members of your community, I'm 
sure your daughter will be saved. Otherwise, she'll be executed. A 
resposta não demorou muito. When she left, she ceased to be our 
daughter. She's now the daughter of the world. If she can't be 
welcomed by the world, she won't be by us. That bridge was forever 
burned. Ela riu por dentro da situação. Quase chegava a ouvir aquela 
voz repulsiva pronunciando tais palavras. So typical of him. Mas ficou 
aliviada com a recusa porque a última coisa que queria era ver a cara 
do cão novamente. Se tudo estava, então, resolvido, não entendia 
por que o advogado continuava insistindo. O esclarecimento veio em 
seguida. Ele lhe implorou que escrevesse uma carta para sensibilizar 
o “pai”, lançando mão de argumentos sentimentais para que 
mudasse de ideia. Que pedisse perdão, que suplicasse por sua ajuda, 
que se humilhasse. Qualquer esforço valeria a pena. Dessa vez, ela 
não pôde conter a gargalhada. Mr. Stuart, I thank you very much for 
all your trouble to help me, but it's out of question. I'd rather die. If 
you'll excuse me, I'm going back to my cell. Levantou-se e seguiu 
acompanhada pelo guarda corredor a dentro. Duas semanas depois 
foi levada para uma audiência, algo totalmente inesperado, uma vez 
que não cabia mais apelação em seu caso. Ao entrar na sala em que 
estava o juiz, viu seu defensor a postos e, sentadas ao lado dele, três 
mulheres que conhecia bem, que tinham participado de sua criação. 
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Devia a elas a mesma obediência do que àquela que lhe deu à luz, 
morta quatro anos depois do seu nascimento. Escrutinou a sala para 
ver se encontrava algum dos homens também. Era terminantemente 
proibido que as mulheres da comunidade saíssem da propriedade 
sem alguma companhia masculina. Permanecer sozinhas numa sala 
cheia de estranhos era, então, algo inédito. Unthinkable. Certamente 
receberiam uma sanção bem severa. Talvez até fossem mortas por 
isso. Never thought they were so brave. Elas vieram para confirmar a 
sua real idade. Para mostrar que diziam a verdade, tinham reunido 
uma série de evidências, muitas até desconhecidas dela mesma. A 
principal era um prontuário hospitalar de cinco anos atrás, quando 
precisou de atendimento médico depois de ser brutalmente 
espancada. The straw that broke the camel's back. Just two months 
before leaving the ranch. A razão dos ferimentos tinha sido registrada 
como queda de um cavalo, mas logo acima vinha o seu nome e 
quantos anos contava na ocasião. Nine. 
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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). 

 
anunciação 
 
quando eu tinha 5 anos 
minha mãe lia comigo 
os livros de Ezequiel e Isaías, 
e o Livro das Lamentações, 
meu coração se enchia de graça 
e eu tinha certeza: 
eles me anunciavam 
 
eu era Jesus quando tinha pena 
dos animais ou quando olhava 
por baixo das saias 
de minhas tias, quando jogava 
bola de gude ou me trancava 
no quarto e gemia 
 
eu era Jesus quando acertei 
a cabeça do Rodolfo com um ralo 
de ferro e também quando chorava 
no banheiro eu era Jesus 
e as minhas partes mais baixas 
luziam 
 
eu pedia pra minha mãe 
ler o evangelho de Lucas 
  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 53 | 



eu estava vidrado na minha vida 
de menino, os milagres 
não impressionavam 
(verter água em vinho 
não é nada se o seu pai 
inventou as substâncias) 
 
sei que é Jesus que abre as pernas 
para lavá-las no chuveiro 
cobertas de sangue, quando 
emerjo do sexo, as mãos 
também vermelhas 
como quem escalpelou 
um bicho. 
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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). 

 
outlet 
 
Os sonhos em promoção: 
o mundo à venda 
mas nada se realiza. 
Só este vazio com desconto 
preenche de gordura a mercadoria. 
 
 
noturno n. 4 
 
À noite, 
No descanso das injustiças e das fraquezas, 
Eles decretam no palácio a tua próxima fome. 
 
Quando amanhece, o sol não nos fala 
Nele, uma cortina de 100 dólares ponta de estoque 
 
Em nós, o medo e o mito do silêncio. 
 
Bronze o dia as aflições pelo trabalho e pelo sono 
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E quando enfim madruga e a jornada de tantas horas parece que 
chega ao fim 
Eles dizem que haverá mais 
 
Que haverá mais porque é preciso cansaço para os nossos olhos 
É preciso sangue 
Para que não se possa meditar 
 
Para que sigamos 
Máquina aos moinhos 
A moer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que não podemos ser. 
 
 
electron global ltda. 
 
a mídia é uma era 
e em poucos minutos 
estaremos mais surdas/os, 
mais cegas/os das luzes 
das telas e flashs 
com moças de biquíni 
a promessa do melhor sexo 
da juventude eterna 
o melhor ângulo 
a melhor mentira da miséria 
contada aos turistas 
… 
e em poucas horas 
seremos mais mudas/os 
congeladas/os pra sempre 
no sonho do grande remédio 
que salvará os tempos 
que enganará a morte 
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tudo isto por apenas: 
R$ milhões de vidas,90! 
ou em todas as prestações 
do seu cartão de crédito — 
cifra que nunca paga 
o delírio de ser consumo 
de não ser você 
 
ah… 
se pudesse compraria o mundo 
e faria uma grande selfie sideral 
do que sobrou daquilo 
do que um dia conhecemos 
por terra, um éden machucado 
ferido de grifes e passarelas 
do que ninguém comeu, bebeu, 
viajou, teve, fudeu, gozou, amou, 
sentiu, viveu, morreu 
do que ninguém é (mas quer) 
e que nunca será 
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Tatiana Pequeno | Nasceu em 1979, no Rio de 
Janeiro. Tem três livros publicados: réplica das urtigas 
(2009), Aceno (2014) e Onde estão as bombas (2019). 
Trabalha como professora de literatura na UFF, onde 
coordena grupo de pesquisa sobre a relação entre 
corpo, gênero, sexualidades e as literaturas de língua 
portuguesa. 

 

Os três primeiros poemas são inéditos. [N.E.] 

 
abençoados 
 
a primeira vez em que vi uma  
mulher nua foi na rua uranos 
próximo da casa de minha 
amiga letícia cujo nome ela 
repetia significava alegria 
e a alegria nos anos oitenta 
era mais importante que u 
ma benção 
o borracheiro ficava em  
ramos do lado oposto da 
linha do trem onde os homens 
seguravam mangueiras livre 
mente e a primeira mulher 
que eu vi nua posava com 
seios maiores mais claros 
que os meus que sequer e 
xistiam sob o sol refletido 
no rio faria timbó e sobre o 
espelho do meu quarto 
mulher adulta cabelos lisos 
roberta close diziam 
até que um dos homens disse 
toco uma todo dia para ela 
e todos riram menos eu 
que aos sete anos não entendia 
a alegria das graxas sobre os  
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sexos malditos e não entendia o riso 
atrapalhado e firme dos homens 
mas sabia do enigma que aquela  
jovem moça roberta close trazia 
porque aquele sorriso litoral 
distante naquele corpo de bruxa 
era familiar como o meu 
& nesta época 
os subúrbios preferiam mais livres 
a alegria 
hoje eles dormem mais silentes 
amortecidos pelas explosões 
pelas igrejas e pelos saques 
mas da roberta close eu guardo 
a boca enigmática daquela alegria 
que eu também perdi 
por ser adulta agora nesta 
hora que parece infinita e repleta 
desta saudação cheia de infernos 
para tantos 
todos infelizmente abençoados 
 
 
sobrenomes 
 
você tinha falado na hipótese 
de um ou outro golpe 
vindo pelo lado direito e o peri 
férico avisando que vinha chum 
bo grosso morteiros quedas das 
moedas assunto vigoroso para o 
nosso cansaço mas 
você sabe que sorrir é algo que a 
gora parece estranho você sabe 
que negar esta volta no tempo é 
vexatório você sabe que ficamos 
parados e as nossas mãos estão 
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secas feito o interior do nordeste 
você não sabe o que é o interior 
do nordeste você só tem essa pele 
demaquilada você só sabe sorrir 
passeando com sacolas dentro 
desta cidade de vidro nome rio sul 
você janta e sabe que se quiser 
em breve poderá partir 
 
  
para Cristiana 
 
acordei na madrugada, amor, e havia tiros que circulavam atrás da 
nossa janela sombreando a mandala da colcha que resolvemos usar 
como cortina.  
faz barulho lá fora e em breve você acorda no sentido santa cruz e eu 
permaneço aqui, atenta e ouvinte da fisiologia dos gatos 
compreendendo a lógica feroz dos 
nossos vizinhos e celebrando minhas pequenas vitórias de 
testemunha 
viva do que todos os dias permanece 
sendo a vida incompreensível. 
já já amanhece, amor, e eu vou 
vendo no tempo meu espelho 
descobrindo um outro cabelo branco 
ou um desgaste obstinado da pintura 
perto da parede que há um ano era lisa.  
os tiros não param. 
não vou mais fazer aquela pergunta 
sobre o tempo porque a adriana calcanhotto disse que não 
interessava 
a visão política dos poetas então 
eu fico aqui insone neste bairro da zona norte ouvindo rajadas das 
muitas vidas separadas do morro da outra rua eu penso nas crianças 
lá em cima no 
morro dos macacos eu penso que 
a minha profissão é uma utopia  
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eu penso que gostaria de dividir com você um mundo justo (eu 
prometi a mim mesma que escreveria este poema sem a palavra 
mundo ou tempo mas eu falhei, me desculpem os poetas que são 
expertises em tudo em que sou fraca, desculpem os críticos, as 
adrianas, amigos ou irmãos feéricos da poesia) 
em que todo fim de mês não precisassem existir brigas em função 
das contas ou que sempre conseguíssemos decorar o que dizer ou 
fazer para o casal que nos pede dinheiro na entrada do 
supermercado 
(o bebê está sempre com remelas) 
enfim, amor, como poderíamos bem respirar 
diante de tanta disparidade, como conseguimos comer peixe 
sabendo que há os tiros e as crianças e o casal 
como eu posso dormir se a minha beleza fraqueja diante dessa 
inaptidão dos poetas? 
 
uma vez eu te disse, amor, tuas mãos são saúde e as 
minhas têm uma espécie de maldição 
que é dedilhar o caos, saber o relevo e o tamanho da crosta das 
cascas que é olhar a mandala e só ver os tiros, amor, você e essa 
palavra que preciso repetir para não adoecer, amor, os tiros, as 
crianças, teu sono cansado, as fissuras, a tarde imensa da minha 
solidão, o som dos tiros invadindo a nossa cama , o passado a meu 
lado, minha memória 
nem amanhece e o que há é a guarita do teu sono pesando firme o 
desejo de outra madrugada com menos tiros tão próximos de nós, 
amor, outro tempo, outro mundo, 
outra forma de traduzir a falência 
que brilha na remela da criança, 
vou repetir o vocativo que me 
sugeriram retirar da poesia, amor 
outro tempo, outro mundo 
para nós. 
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carta para Mariana, depois dos protestos 
 
penso sobre o seu silêncio e escuto agora 
uma artilharia pesada de gás e de choques 
como se aguardasse o impossível gesto 
que você prometeu nunca me direcionar. 
guardo a sua face pelo rosto lavado de sal 
da última despedida e nada do que fomos nos 
quartos onde sistematicamente nos despe 
dimos repara os mais de mil quilômetros do 
litoral que percorro há meses para chegar 
no movimento central das reivindicações e 
na marcha correta dos aflitos e dos protestos. 
os dias têm sido tentativas ignorantes 
de ver como é sagrada a depredação e os 
ajustes, mais por você que por mim pois re- 
tive da última internação outros monolitos 
que não posso e não consigo devolver ou 
simplesmente fazer deslizar rápido pelos 
néfrons. porque é por meio deles que não 
amo e não serei capaz de amar outros senão 
vândalos e hereges — tu mesmo esquecida 
acenando entre bandeiras e táxis a perda dos 
empregos para os quais não se nasce ou sobre 
vive. de ti, Mariana, apenas a réstia de imagem 
depois da revista da guarda a caminho de uma 
filiação médica (ou militar) em Madureira: algo 
como uma página escondida sob mãos desfeitas 
e desenlaçadas num inverno de muito medo 
e combate. 
 
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2013. 
 
| do livro Aceno, 2014. | 

  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 62 | 



teoria de poesia 
 
correndo vinha búfala 
caminhada em punho 
tronco pesado de gado 
eu vinha bovina 
correndo vinha rinoceronte 
pisava forte como arma 
até concreto de chão 
coagulava e mexia 
correndo vinha a galope 
na sina de advertir espantalhos 
marchando com vontade 
a sutileza das vindas 
correndo nasci mamute 
tronco grande animal 
médico para ensinar 
subir e descer com leveza 
nascendo cresci mamute 
pronta para as famílias 
no plural 
e eis que se espantaram com as minhas entranhas 
dei à luz um menino 
— elefante extinguido 
passado como fóssil 
íntimo dos intestinos 
mamute, rinoceronte 
búfalo ancestral 
quando morri 
recebi de presente 
a pisada de um mamute 
fiquei esmagada 
na humaneza 
preferi ser mesmo animal 
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agora meu menino se foi 
o pai danou-se pela selva 
fiquei colecionando presas íntimas 
sagradas antropológicas 
correndo vigilante 
totêmica búfala e tabu 
 
| do livro Onde estão as bombas, 2019. | 
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Carlos Seabra | Poeta e escritor de microcontos, 
criador de jogos de tabuleiro (como Zener e War II) e 
autor de livros infanto-juvenis. Editor de publicações 
e produtor de conteúdos culturais e educacionais de 
multimídia e internet, consultor e coordenador de 
projetos de tecnologia educacional. Trabalhou 
também na FTD Educação, na TV Cultura, no Senac 
São Paulo e na Escola do Futuro da USP. Entre outras 
atividades, foi vice-presidente da União Brasileira de 
Escritores de 2006 a 2008. 

 
seis haicais 
 
I. 
 
caído, um corpo 
acabado, um sonho 
imóvel, um morto 
 
II. 
 
gente sem terra, 
corrupção, desemprego: 
mundo em guerra 
 
III. 
 
jornal aberto, 
café, leite e sangue: 
guerra de perto 
 
IV. 
 
dia de eleição 
primeiro o seu voto 
depois a traição 
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V. 
 
deu no jornal: 
economia vai bem 
o povo vai mal 
 
VI. 
 
crianças mortas — 
mundo que escreve mal 
por linhas tortas 
 
| do livro Haicais e que tais (Massao Ohno Editor, 2005). | 
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Priscilla Campos | Nasceu no Recife. É jornalista, 
crítica literária, poeta e doutoranda no Programa de 
Pós-graduação em Língua Espanhola e Literaturas 
Espanhola e Hispano-americana da USP. Publicou o 
ensaio Nenhum muro à altura do peito (Macondo, 
2019) e a plaquete O gesto (Nosotros, Editorial, 2019, 
edição bilíngue). 

 
do que sei sobre antifascismo  
 

(poema escrito no Recife, em setembro de 2018, 
dias antes do primeiro turno das eleições) 

 
na minha terra dizem que fascista não ganha 
porque a gente sabe com exatidão onde 
dói o abismo são linhas de conhecimento 
muito duras e tantos anos entra a água  
e a seca absoluta nos ensinaram a valorizar 
a força de um não diante da ameaça mais 
perigosa e medonha possível  
 
diante do horror um pé vai na água 
e o outro no inferno a gente se sustenta 
no balanço dos que conseguem pisar 
ligeiro no mangue mesmo quando tudo 
indica que afundar será a próxima cena 
na sequência dos dias desta primavera 
 
aqui também me contam que o desejo é tão forte 
quanto a nossa imagem no espelho 
um corpo para o qual o tempo passa depressa 
e o outro onde ainda se encontram novas marcas 
você me pergunta sobre as três feridas  
e eu respondo não faço a menor ideia de onde 
elas surgiram porque sinto que a minha memória 
apaga 
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todas as formas de voltar para casa 
todas as formas de arranhar com carinho 

 
não importa se faz muito calor ao meio-dia 
na rua do hospício 
ou se você me diz que nós podemos ter  
intervalos no tempo  
da madrugada aberta 
 
quando eu defendo meu corpo 
também defendo o meu território 
e aqui sem nenhum amparo sozinha 
mesmo que você repita não durma 
eu entendo por que a minha terra 
sempre será a palavra de ordem 
contra tantas forem as chances  
de invasão. 
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Artur Gomes | Poeta, ator, videomaker e produtor 
cultural. Tem diversos livros publicados, sendo os 
mais recentes Juras Secretas (Editora Penalux, 2018) e 
Pátria A(r)mada (Editora Desconcertos, 2019). Dirigiu 
a Oficina de Artes Cênicas do Instituto Federal 
Fluminense de em Campos dos Goytacazes-RJ de 
1975 a 2002. Em 1983, criou o projeto Mostra Visual 
de Poesia Brasileira e, em 1993, idealizou o projeto 
Mostra Visual de Poesia Brasileira Mário de Andrade 
— 100 anos — realizada pelo SESC São Paulo. 
Atualmente, leciona Poéticas no Curso Livre de 
Teatro em Campos dos Goytacazes-RJ e coordena o 
Sarau dos Pretos e das Pretas na Casa Criativa Santa 
Paciência. Acaba de gravar no home studio Fil Buc — 
Produções o disco Poesia Para Desconcertos, com 
produção de seu filho Filipe Buchaul. 

 
indigesta 
 
ê fome negra incessante 
febre voraz gigante 
ê terra de tanta cruz 
 
onde se deu primeira missa 
índio rima com carniça 
no pasto pros urubus 
 
oh! myBrazyl 
ainda em alto mar 
Cabral quando te viu 
foi logo gritando: 
terra à vista! 
e de bandeja te entregando 
pra união democrática ruralista. 
 
por aqui nem só beleza 
nesses dias de paupéria 
nação de tanta riqueza 
país de tanta miséria 
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moenda 
 
usina 
mói a cana 
o caldo e o bagaço 
 
usina 
mói o braço 
a carne o osso 
 
usina 
mói o sangue 
a fruta e o caroço 
 
tritura suga torce 
dos pés até o pescoço 
e do alto da casa grande 
os donos do engenho controlam 
 
: 
o saldo e o lucro 
 
 
olho de lince 
 
onde engendro 
a Sagarana 
 
invento 
a Sagaranagem 
 
entre a vertigem 
e a voragem 
 
na palavra 
de origem 
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entre a língua 
e a miragem 
São Bernardo e Diadema 
 
mordendo: o vírus da linguagem 
no olho de lince do poema 
 
 
poética 93 
 
Tenho nojo do Agro 
Negócio que me dá asco 
por tanta perversidade 
 
quem planta veneno 
é carrasco 
assassino da humanidade 
 
| do livro Pátria A(r)mada (Editora Desconcertos, 2019). | 
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Luci Collin | Poeta e ficcionista curitibana, tem 
diversos livros publicados entre os quais A árvore 
todas (contos), Querer falar (poesia, finalista do 
Prêmio Oceanos 2015), Nossa Senhora D’Aqui 
(romance) e A Palavra Algo (Editora Iluminuras, 
2016), premiado com a segunda colocação na 59ª 
Edição do Prêmio Jabuti, na categoria Poesia. 
Participou de antologias nacionais (como Geração 90 
— os transgressores e 25 Mulheres que estão fazendo 
a literatura brasileira), e internacionais (nos EUA, 
Alemanha, França, Uruguai, Argentina, Peru e 
México). Também já traduziu Gertrude Stein, E. E. 
Cummings, Gary Snyder, Eiléan Ní Chuilleanáin, entre 
outros. Leciona Literaturas de Língua Inglesa na UFPR. 

 

alinho 
 

É preciso voltar 
às rosas mais antigas 
e suas exuberâncias 
e seus frêmitos de infinito 
às palavras surgentes 
às vozes prometidas 
nos ecos do que amanhece 
 

é preciso voltar 
aos gatos que compõem a noite 
às cálidas cantorias  
ao flagrante do gosto 
aos votos interrompidos 
às garatujas nos muros 
às cigarras já sem valia 
 

voltar será sempre preciso 
girar a chave de formato único 
pisar nas tábuas lassas e confessas 
ouvir o apelo do oco 
a ascese dos líquens no tronco 
fazer irromper acenos que 
contem não só desfechos. 
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Os silêncios recuperam 
a porosidade das rochas 
o advento das peças da flor 
o insabido da brasa 
e a razão à palavra. 
 
É preciso acalentar 
o momento em que se resolve 
a história do espinho 
 
e saborear 
o estremecimento. 
 
 
de se fazer 
 
quando desenlouqueceu 
amélia pôs-se a queimar a comida 
a adoçar a sopa 
a ter vaidades ruidosas  
 
queria dançar mazurcas 
quadrilha     tango     burlesca  
o que fosse o que desse 
 
queria pintar-se     alçar-se 
exercer-se 
 
viu sua cara no espelho 
deu sua cara a bater 
 
banhou-se     perfumou-se  
batizou-se  
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e tratou de aprumar  
as asas que a vida lhe deu 
 
aquilo sim é que era voo de verdade 
 
 
peça 
 
o homem 
em mim 
esculpe 

(lentamente) 
cicatrizes 
 
a mulher 
em mim 
refaz 

(ponto por ponto) 
a estrada 
 
a estátua 

(olho por olho) 
refaz 
em mim 
a mulher 
 
o homem 
em mim 
fabula 

(solenemente) 
cigarras 
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aos pés da letra 
 
não sei você 
mas eu por dentro estou quase num 
nem existo quase na lona no limbo 
na face escura da lua       
na rua a ver navios 
quase imprevisto  
 
não sei você mas eu 
por dentro estou com um estrepe um engasgo 
parece indeferimento  
por dentro é rés movimento 
é sem balanço     sem serventia 
por dentro um estrago 
 
não fosse o colibri aqui faz pouco 
tinha me abstido dessa cena  
tinha desistido desse filme 
— espelho bissexto e algo turvo — 
não fora o sol que entendi esplêndido 
passava batido o entardecer vermelho 
 
pela natureza desse ofício 
pelo oficioso desse esforço 
não sei você mas eu por dentro  
sou só                                 

texto 
 
 
declaração 
 
que disparate tentar falar de amor  
num poema  neste poema 
 
não se conserva do outono  
o adágio do pássaro 

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 75 | 



não se leva para além da memória 
o delírio que a boca conheceu da fruta 
 
sem nada saber de você 
as cartas voltaram 
os búzios se confundiram 
a noite é pura orfandade 
eu atravessei uma rua além do infinito 
e eram areias e cansaço 
e o tempo passa devagar tirando lascas da gente 
e a chuva corta 
e o tempo passa devagar 
e escorrem as lembranças boas 
que eu queria colar num álbum 
escorrem numa lentidão de quase insanidade 
 
sem nada saber de você 
sei que quando se esfarelar 
a última flor dessas que eu seguro 
desapareci 
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Jozias Benedicto | Escritor e artista visual nascido em 
São Luís, vive e trabalha no Rio de Janeiro. Pós-
graduado em Literatura, Arte e Pensamento 
Contemporâneo pela PUC-RJ. Publicou os livros de 
contos Estranhas criaturas noturnas (2013, finalista 
do Prêmio Sesc de Literatura) e Como não aprender a 
nadar (2016, Prêmio Governo de Minas Gerais de 
Literatura). Em 2018 recebeu premiações pelos livros 
de contos ainda inéditos Um livro quase vermelho 
(Fundação Cultural do Pará) e Aqui até o céu escreve 
ficção (Governo do Estado do Maranhão). Teve 
contos publicados nas antologias Sábado na Estação 
(2012, organizada por Luiz Ruffato) e Contágios 
(2016, organizada por José Castello). Em artes visuais, 
entre outras mostras, participou da XVI Bienal de São 
Paulo. Erotiscências & embustes é seu primeiro livro 
de poesia. 

 
autorretrato 3 por 4 
 
(adolescentepoema 
quatro versos 
sem rima 
nem métrica 
 
um retrato 
trêsporquatro 
adolescentes 
embustes 
 
um caderno 
poemas datilografados em noites insones 
depois anos e anos e anos até 
o fogo:) 
 

olho esquerdo inquisidor 
o direito, acolhedor 
orelhudo, surdo, mudo 
ante a vida ante tudo 
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(um pequeno poema queimado para sempre em um incêndio 
e recuperado no meio das trevas de um sonho: 
o sonho dos monstros produz 
razão) 
 
 
uma fábula 
 
Era uma vez. 
 
Tive um analista 
que repetia 
e repetia 
repetia: 
“Por que as pessoas só querem plantar arroz 
em terreno onde não nasce arroz?” 
 
Penso em minha vida e vejo isso, 
sempre isso: 
arroz 
em terreno 
onde não 
nasce 
arroz. 
 
Mas afinal estou vivo, com arroz ou sem arroz. 
 
E ele, o analista, 
já morreu há muito tempo, 
já não deve mais nem ter carne nem pele nem ossos no caixão dele, 
muito menos 
arroz. 
  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 78 | 



erotiscências VII (impenetrabilidades) 
 
Penso em: vencer o tempo. 
E o espaço. 
A distância, 
reduzi-la a zero. 
Aquela lei da física — é a primeira ou a segunda lei daquele tal de 
newton? —, 
dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, 
para mim, para nós, é pura bobagem. 
Podemos sim, ser um, 
um universo infinito. 
Digo estas coisas de forma meio 
atabalhoada 
confusa 
olhos úmidos 
(bêbado). 
 
Você apenas 
sorri. 
 
Talvez, talvez, 
talvez seja possível, um dia, 
esta impossibilidade. 
 
Também sorrio, e mudo de assunto. 
 
Chove. 
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valongo II (barco de refugiados) 
 
As portas e os mares já estão fechados 
com lutas insanas. Trilhas de sangue 
no mapa-múndi dos refugiados 
escrito em dor que só a morte extingue. 
 
Por que foges assim, barco ligeiro? 
O peso que carregas é tamanho, 
se naufragas, já não és o primeiro 
a levar pro fundo tua carga humana: 
 
homens, mulheres, crianças — fugindo 
da guerra, da morte, a paz buscando 
no exílio; mas num barco submergindo 
 
no frio mar; a foice veio célere 
ceifar quem nada vale, existindo: 
uma praia coberta de cadáveres. 
 
| poemas do livro Erotiscências & embustes (Editora Urutau, 2019). | 
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Heitor Ferraz Mello | Nasceu na França, em 1964. É 
jornalista e mestre em Literatura Brasileira pela USP. 
É professor na Faculdade Cásper Líbero, em São 
Paulo. Em poesia, publicou, entre outros, Coisas 
Imediatas (1996-2004), Um a menos (2009) e Meu 
Semelhante (2016), todos pela Editora 7Letras. 

 
nota para um projeto 
 
Nesta tarde fria, 
ouvindo no celular 
uma leitura 
de Chico Alvim 
Um nó na garganta 
me fala de um país 
que 
acabou 
 
Aquela voz 
parece provir de uma nítida 
percepção de que a beleza 
é venenosa 
Que pode fazer vibrar 
os sentidos 
Mas pode ao mesmo tempo 
nessa informalidade 
estropiada da língua 
estrangulá-los 
 
Não é mais possível 
fazer poesia sem que 
o horrível se manifeste 
e se projete 
num tempo sufocante 
e ameace 
toda a solaridade 
toda a paisagem viva 
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Sinto a mesma dor 
ouvindo “Undiú” 
de João Gilberto. 
 
 

hábitos noturnos 
 
Agora, sim 
devo me deitar 
Agora, sim 
apagar as luzes da casa 
A gata continua 
em cima da máquina de lavar 
na mesma posição 
esfíngica e provocativa 
À noite 
fecho as janelas 
para que ela não fuja 
e apago o último cigarro 
Agora, sim 
devo procurar novamente 
o sono 
que está em cima 
da máquina de lavar 
na mesma posição da gata  
Não há mais nenhuma sombra 
Não, minto 
Há a sombra da janela da sala 
projetada no tapete 
pela luz dos postes de rua 
Toda sombra 
é recolhimento 
Também encontro 
ainda 
este outro feixe  
de sombras 
em cima  
da máquina de lavar. 
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para os que ainda podem dormir 
 
Não há mais noite 
que não seja inventada 
O homem que se deita numa cama 
inventa sua própria noite 
Fala antes de dormir 
para que algum planeta disperso 
na órbita do quarto 
possa ouvi-lo 
 
O discurso solto de quem 
está e não está mais 
Parece ter aquela autoridade 
dos moribundos 
dos narradores que escoam 
 
A voz vai se desarticulando 
como letras que se embaralham 
diante do leitor sonolento 
 
O homem inventa suas noites 
suas mortes 
para suportar 
o peso imenso 
do desencontro 
com seu corpo. 
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certas palavras 
 

Às vezes 
preciso de uma palavra errada 
Ela me indica caminhos 
que não estavam 
no roteiro dos dias 
 

O sentido da palavra 
errada 
em outra 
mesma língua 
pode romper a manhã 
em que ansioso  
não me punha em pé 
mas num estado irrequieto 
pondo fogo em pinheirinhos ornamentais 
Todos os pinheirinhos ornamentais 
de minha cabeça em frangalhos 
 

Só uma palavra errada 
poderia me resgatar 
de tanto desgaste 
Como se o erro  
de sentido 
tirasse da sombra 
como um sol violento 
a sombra 
do que sou. 
 
 

em resumo 
 

Também se destrói um país 
com palavras  
e canetas ordinárias 
Também se enterra um sonho 
Com a mais ordinária 
das falas 
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Rafa Ireno | Escritor e crítico da periferia de São 
Paulo. Neste momento, faz um doutorado em 
cotutela sobre poesia e política nas obras de Rubem 
Braga e Jacques Prévert na Universidade de São Paulo 
e na Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3. 
Recentemente, publicou de maneira independente o 
seu segundo fascículo de poemas em prosa chamado 
Três por Quatro. Desde abril de 2019, contribui com o 
blog Letras in.verno e re.verso e, não tão amiúde 
como gostaria, escreve em seu próprio blog 
[http://amiudo.blogspot.com/]. Pode ser encontrado 
frequentemente no Sarau da Cooperifa ou no e-mail: 
irenorafa@gmail.com. 

 
prefácio ou epitáfio 
 
Sempre quis que seus livros tivessem o reconhecimento das frases nas 
portas de banheiro: que a pessoa terminasse, mas continuasse lendo. 
 
irreversível 
 
Hoje um homem morreu. Atropelado no pé do bairro, ele morreu. 8hs da 
manhã? Por volta, sim, já são onze e o corpo dele está lá. No chão, o sol 
queima forte, é de manhã, já é calor. Os comentários correm as ruas, 
vielas, escadões, botecos: jogo da seleção, bandeirinhas, era 
caminhoneiro, menino esperto, como foi morrer assim? Poxa... Entregava 

gás, não, não, ele fazia carreto — foi tomar café do outro lado da avenida, 
esqueceu de olhar a reversível. Não era filho do Zé? Mais um. Toda 
semana morre na M’boi Mirim. Toma cuidado, velho, atravessa só no 
farol, presta atenção. Também, a vida toda os busão só vinha numa 
direção, agora, nem sei, de manhã é daquele, de tarde de outro, tem 
motoqueiro — raça ruim — que passa rasgando e nem vê QUE TÁ 
VERMELHO, PORRA! E cobriram ou nem? Você, viu? Foi feio, né? 
Arregaçou tudo vermelho? Pintaram sua rua? BRASIL bem grande. IML 
tinha que tirar isso daí. Vixi, vai demorar. Um homem morreu. Atropelado, 
foi sim, também, por que não esperou fechar? Desceu correndo, ufa, não 
é meu marido… parece mesmo, não é, graças a Deus e ao Espirito Santo! 
Desse jeito aí, as mosca bicheira tudo rodeando, curiosos, espera só 
cozinhar no asfalto. 
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são luiz 
 
O estômago doí, esqueceu de comer, só café até de manhã. E aí? Tudo 
bem? Muita gente hoje aqui. Infelizmente. É… Mano, deixa eu perguntar: 
teria problema se a gente passar aquele pessoal na frente? Oi, desculpa? 
A bolacha de maizena salvou a noite, se não só o cafezinho requentando a 
madrugada não ia dar. Eu perguntei pra passar na frente o lá de fora, o sol 
está derretendo, pode ser? Ah… entendi, porra, é claro. Não doí tanto, 
incomoda. Uma azia bem no fundo da garganta, que desce pra barriga. 
Obrigadão, mano, de verdade, gratidão, mas é que tem gente demais e 
não tem lugar pra todos, vocês deram sorte! De boa, dá pra segurar um 
pouco mais, é até melhor, um dos filhos não chegou ainda, talvez, consiga. 
Obrigado mesmo, vai adiantar o meu lado. Não pega nada, vai tranquilo. 
Valeu e… desculpa perguntar, mas quem era? Queimação nas entranhas, 
café maldito e mabel amanhecida, que vida de merda. Minha mãe. 
Quem? Minha mãe, velho. Caramba, era nova… nem diria que tinha um 
filho desse tamanho. É. Bom, vou lá avisar o pessoal que já pode enterrar 
a Dona Francisca, valeu, meus pêsames, garoto. De nada. 
 
[Estes poemas em prosa são de um fascículo chamado Corpo Extranho lançado em 
2015 na Cooperifa, em São Paulo. Trata-se do primeiro de uma série de fascículos, 
que, por sua vez, completaram um projeto chamado 5318 — o número do ônibus do 
seu bairro — projeto ainda em construção.] 
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Lourença Lou | Às vezes é prosa, outras poesia, 
sempre encantada com quem faz literatura. Formada 
em Letras pela UFMG, pós-graduada em 
administração escolar, continua sendo aprendiz de 
viver. Faz parte de várias coletâneas de poesia, 
crônicas e contos, e várias vezes foi publicada no Livro 
da Tribo. Pela Editora Penalux publicou Equilibrista 
(2016), Pontiaguda (2017), Náufraga (2018), todos de 
poesia. Ainda este ano publicará O lado oculto do 
amor e outros contos.  

 
à espreita 
 
nada em mim é pouco 
nada chega devagar 
nada segreda silêncios 
em tudo sou vontade 
devoradora de todos os sossegos 
o que me devassa as noites 
é o que sangra os ouvidos 
é o que infinda os sentidos 
: 
ao longe um lobo uiva. 
 
 
ancestral 
 
aguentar 
meus poemas batidos 
a pregmo e fogo 
 
minhas obras cunhadas 
em moedas falsas 
 
meus traços riscados  
em tinta d’água 
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fica mais fácil 
quando a poesia 
me pega pela palavra 
 
e me mostra o reflexo 
do que corre em minhas veias. 
 
 
à janela do quarto de dormir 
 
devorando vazios 
esqueço-me 
numa espera inexistente 
 
lá fora 
a madrugada geme 
a solidão da rua 
 
nada há  
além do silêncio 
que se instalou na memória 
 
alguns dias  
não foram feitos para nascer. 
 
 
fragilidades do outono 
 
eu andava pelas ruas esquecida dos pés 
a fome abria em mim suas bocas sem-fim 
querendo o que o amor jamais preencheria 
 
eu andava comida e bebida nas entranhas 
dia após dia sentindo sem ver 
a música despudorada do idílio das rolinhas 
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eu andava sangrando sangrando carências  
que disfarçava em crenças duras e retumbantes 
até tropeçar na exuberância de setembro 
 
então me enxerguei 
: 
tinha a lírica que calaria todas as bocas 
um jardim de miragens para driblar inseguranças 
 
mas não sabia plantar primavera em minhas fomes. 
  
 
movimento vital 
 
manchar a página 
com o sangue das palavras 
que nascem nuas 
 
rasgar o peito  
como pelicano 
a alimentar rebentos 
 
depois 
aspirar profundamente 
o que sobra de vida 
: 
escrever é um ato de rebeldia 
 
| poemas do livro Equilibrista (Editora Penalux, 2016). | 
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Marcelo Labes | Nasceu em Blumenau-SC, em 1984, 
e hoje reside na capital. É autor de O filho da 
empregada (Hemisfério Sul, 2016), Enclave (Editora 
Patuá, 2018), Paraízo-Paraguay (Caiaponte Edições, 
2019), entre outros. Tem poemas publicados em 
diversas revistas especializadas. Desde 2009 atua 
junto a escolas públicas onde fala sobre literatura 
com estudantes e procura demonstrar a importância 
da leitura e da escrita como forma de atuação na 
sociedade. Edita a revista eletrônica O poema do 
poeta, onde publica originais manuscritos, esboços e 
rabiscos de poetas e ficcionistas. É editor na 
Caiaponte Edições. 

 
a fábrica 
 
i. 
a fábrica engoliu homens 
meu pai meu avô 
mastigou direitinho 32 vezes 
mais de 30 anos 
os restos foram recebidos com festa 
em almoços de domingo que não 
compreendíamos 
 
ii. 
a fábrica engolia pessoas e regurgitava 
máquinas pessoas e máquinas até 
os homens serem teares mais que homens 
operários mais que homens 
mais que homens: máquinas. 
 
iii. 
nunca entrei nunca deixaram 
há boatos de que os fiapos de algodão 
formam braços e arrastam os incautos 
para o fundo da fábrica 
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(uma foto do século XIX mostra como 
era e como é dentro do prédio 
porque lá não tem calendário 
relógio ou outono: é o tempo da fábrica) 
 
na fotografia, um homem coberto de penugem 
branca. meu pai coberto de penugem branca 
nos cabelos loiros esbranquiçados de algodão 
e de velhice 
 
iv. 
a fábrica engoliu gente até que num arroto 
expulsou a todos um a um como cachorros 
a reestruturação a reestruturação 
a reestruturação da década de noventa. 
 
v. 
o monstro adormecido não deixa o pai 
dormir. toda noite, meia-noite, é hora 
da janta. na fábrica. 
 
o monstro adormecido não deixa o pai 
dormir. o pai — vinte anos separado da 
fábrica. 
 
vi. 
naquele prédio ao lado tinha uma biblioteca 
— a primeira fuga, a primeira brecha 
o primeiro pulo sem saber do tamanho do mundo 
— eu não tinha tamanho para o desafio 
mas hoje me permito e aponto o dedo 
e acerto o riso 
e grito 
eu grito 
e a fábrica, deitada, não responde 
nem aceita o desafio de medir 
qual dos dois 
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ela e eu 
qual dos dois 
é mais forte. 
 
* * * 
 
BR-470 
 
i. 
uma estrada 
não inaugurada 
carrega somente 
os mortos seus 
trabalhadores que 
por inobservância das 
normas de segurança 
vieram a sofrer 
acidentes graves 
 
ii. 
não há cruzes ou altares 
ao longo da via 
não há flores 
nem pedaços de automóveis 
e de gente 
 
iii. 
os governos não lamentam 
os mortos não havidos 
e não fazem projeções 
: é serena ainda uma estrada 
não inaugurada 
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iv. 
na estrada ativa 
há uma placa em que se lê 
Estamos há 9 dias 
sem vítimas fatais, 
numeral fixo 
 
todos os dias 
há 9 dias 
 
há um morto preso 
a esta placa que não 
comemorará aniversário 
 
v. 
quando o presidente 
vier para inaugurá-la 
serão omitidos de seu 
discurso os desvios 
e a demora 
 
cabe numa estrada 
não inaugurada todo 
o futuro do agora. 
 
[19/06/2019] 

 
* * * 
 
um homem parado fumando um cigarro 
na correria do meio-dia nesta cidade 
que é uma ilha em que as pessoas em 
que as ilhas um homem parado fumando 
 
um cigarro como se não houvesse pedintes 
como se não houvesse tristeza nem céu nublado 
nem bolsonaro nem correria nem contas em 
atraso, apenas um homem fumando um cigarro. 
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a mulher parada fumando um cigarro não 
vê o homem parado fumando um cigarro, 
não o conhece, não o enxerga, não se preocupa 
 
embora se os dois se vissem e se aproximassem 
e se abraçassem e se beijassem no meio da via 
cigarros acesos beijo de cigarro que bonito seria. 
 
[09/05/2019] 

 
* * * 
 
se ao cheiro de morte acostumam-se 
o médico, o veterinário, o socorrista 
o açougueiro, o carrasco, o dentista 
o enfermeiro, o policial, o legista 
 
o arrumador de cadáveres e a esteticista 
o coveiro, o padre, o motorista 
as carpideiras e as sopranos solistas 
também se acostumam, já sabemos 
 
por que, então, a afirmação diária 
(que a indesejada se mantenha distante) 
da impossibilidade do costume? 
 
se, mais do que cheirar, ela envolve 
abraça e beija como amante antiga 
e faz do mau agouro seu perfume. 
 
[26/04/2019] 

 
* * * 
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i. 
não há estatística que demonstre o número 
de trabalhadores mortos em testes de submarinos 
de guerra tanques de guerra de armas de guerra e suas 
relativas munições | enquanto consumidores diretos 
e indiretos não chegamos a nos perguntar afinal 
quem são os que foram usados de cobaias nos 
testes dos referidos 
artefatos 
o que 
nos leva à cruel dúvida de se o número de mortos 
em guerras neste mundo não deveria ser multiplicado 
por x a fim de alcançarmos a proximidade de um 
número crível sobre quantos foram/serão os mortos 
até agora nessa nossa rude história da humanidade 
claro 
sem esquecer 
que 
uma morte é sempre multiplicável pela quantidade 
de dor que causa embora a comoção pública em tempos 
de redes sociais nos mostre que a)generaliza-se a comoção 
b) dura somente até o próximo momento | no entanto 
se lidarmos com a questão dos trabalhadores mortos 
e feridos em fábricas de armas em fábricas de mísseis 
em fábricas de veículos blindados em fábricas de 
fardamento militar talvez nos assustemos com o número 
embora o tema não vá lá causar comoção alguma onde já 
se viu comover-se com trabalhadores 
 
ii. 
(atentemos para o cenário: 
para efetuar um disparo de canhão são necessárias 
algumas pessoas, entre elas: 1) o engenheiro balístico, 
cuja função é calcular o ângulo do tiro; 2) os carregadores de peças 
e munição; 3) o oficial, cuja função é gritar FOGO com 
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entusiasmo e na entonação adequada — diz-se que 
o cinema de hollywood ensina melhor do que a própria 
guerra mas isso são por enquanto meramente boatos) 
 
iii. 
se insistíssemos que não devemos nos lamentar 
por mortos em fábricas que produzem maneiras 
de morte — coisa que faria sentido numa lógica 
reta mas a realidade não anda em linha reta 
a realidade é uma bêbada linha bêbada 
tentando atravessar a avenida às seis da tarde — 
se insistíssemos, retomo, que não devemos 
nos preocupar com os trabalhadores das fábricas 
de morte e se tampouco nos preocupamos com 
os trabalhadores das coisas da vida — a saber 
agricultores pecuaristas pescadores e afins 
ou mesmo com trabalhadores que envolvem 
a vida como alfredo que produziu toalhas de 
banho e lençóis durante toda a sua 
lembremos então dos trabalhadores chineses 
que produzem e modulam as nossas vidas 
como um todo embora orientais embora 
chineses embora o ocidente embora a distância 
e mesmo embora a revolução cultural 
 
iv. 
não há estatística que demonstre a quantidade 
de mortos nas fábricas de armas de submarinos 
de tanques de guerra de armas de fogo de munições 
de aviões de helicópteros de cassetetes de coturnos 
de armas de choque de facas de canivetes de espadas 
de capacetes de miras laser não há estatística que 
demonstre quantos são os mortos e isso é um erro 
pois é contabilizando perdas que se fecham as torneiras 
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do desperdício veja só quanto dinheiro seria economizado 
se as mortes diminuíssem e se em vez de fabricar armas 
os mortos fabricassem casas ou plantassem árvores 
que interessante seria que interessante. 
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Elke Lubitz Lautert | Catarinense radicada em Jacaré 
(SP) há 34 anos. Pedagoga, pós-graduada, atuou na 
área educacional por 3 anos. Buscou outros rumos no 
empreendedorismo, trabalhando diretamente com 
literatura. Por meio das redes sociais, divulga 
atualmente sua escrita, escrevendo em sua fan page 
e outros veículos virtuais. Participou de várias 
antologias no Brasil e em Portugal. Seu livro solo, Um 
quase agora, tomará corpo em breve pela Editora 
Penalux. 

 
o rio dos meus olhos 
 
Flutuações ante o espelho  
rios cansados a correr pelos olhos 
esperanças que encurtam distâncias  
E se revelam saciadas de lonjuras  
 
Aves no horizonte  
cascatas cantantes  
luzes de um sonho 
perdido e flamejante  
 
Como uma estrela atrasada  
bem no meio do cosmo  
Pétala rutilante, cometa fragmentado  
num céu de 
Rosas brancas. 
 
 
cristais 
 
Rosas de ravina na memória  
 
O signo da lágrima 
no sopro da noite 
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Aspersão de raios  
nas asas estriadas  
 
Sons silvestres a espalhar ramagens  
um sismo pulsante gerando a palavra 
 
Como cristais de chuva  
abençoando os versos. 
 
 
cansaço 
 
Alinhavo palavras  
para sobreviver das mortes diárias 
 
Ressurgimento  
 
O corpo do poema  
zarabatana  
setas silenciosas lançadas ao mar 
 
Batalha ignóbil : 
um leão de pedra contra a borrasca 
o cansaço é sombra  
na ferida do vento  
 
Versos repousam na lã estendida  
há festa lá fora para aplaudir o sonho  
no meio da paisagem  
o sino solitário silencia  
 
Sem ressonâncias,  
 
As palavras descansam  
como noivas. 
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metade é mar 
 
Navego 
Neste 
Há perigo nestes olhos 
de tantas proas 
Na cauda dessa onda 
meu sacrifício é rede 
Mar alto de alumbramento 
multiplicadas embarcações 
Para um só peixe 
aprender a nadar. 
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Kátia Borges | Autora dos livros De volta à caixa de 
abelhas (As letras da Bahia, 2002), Uma balada para 
Janis (P55, 2009), Ticket Zen (Escrituras, 2010), 
Escorpião Amarelo (P55, 2012), São Selvagem (P55, 
2014) e O exercício da distração (Ed. Penalux, 2017). 
Teve alguns de seus poemas incluídos nas coletâneas 
Roteiro da Poesia Brasileira, anos 2000 (Ed. Global, 
2009), Traversée d’Océans — Voix poétiques de 
Bretagne et de Bahia (Éditions Lanore, 2012), Autores 
Baianos, um Panorama (P55, 2013) e na Mini-
Anthology of Brazilian Poetry (Placitas: Malpais 
Rewiew, 2013). 

 
o gourmet momentâneo 
 
Margaret Atwood parece estar com frio 
o modo como aperta o casaco preto na parte da frente 
amo seu nariz, seus pequenos olhos azuis 
e aquele poema sobre o coração arrancado do peito 
que lemos na aula de teoria da lírica 
o papel amassado 
passando de mão em mão como se fosse o órgão vivo. 
 
 
a dor fantasma 
 
Tenho as mãos vazias 
e horizontes perdidos. 
Meu coração vai 
onde a vista não alcança. 
 
Meu coração, 
treze caravelas, 
não descobriu 
país algum. 
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Meus dedos festejam 
um braço invisível 
e dores fantasmas, 
esse vício: 
agarrar-se às coisas. 
 
Sinto o vazio espalmado 
contra o vento que me cobra 
ser possível, 
uma pilhéria 
de que os livros não dão conta. 
 
 
teu movimento 
 
Antes que te chame 
o pelotão de fuzilamento 
repara o pássaro 
apara o dia. 
 
Há um olhar que se derrama 
lento sobre a vigia 
e graciosidade no andar 
do carcereiro. 
 
Antes, sim, que chamem 
o teu nome, anota 
num papel ou na parede 
certo verso de cimento. 
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o amor na gare de Astapovo 
 
O Cristo no quarto 
talvez adivinhe que ando triste. 
Por educação, não diz. 
Apenas espia, expia, 
braços abertos em cruz. 
 
As ruas hoje parecem longe, 
cada bairro é um país. 
E o amor é este trem descarrilado 
rumo a Astapovo. 
 
Se perguntarem de mim, 
diga que planejo fugas 
espetaculares, minta, 
invente algo selvagem 
que me faça rir. 
 
Andam nuvens pelo céu 
sempre em brasa por aqui, 
e os dias correm, 
despudoradamente. 
 
Ainda ontem, juro, te vi descer 
na estação errada e seguir 
na direção contrária a mim. 
 
 
observação da rosa 
 
Há um certificado, dizem, um título, um prêmio, 
(algo assim) para quem melhor conseguir 
descrever a rosa. 
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Sua haste, dizem, seu corpo, e tudo aquilo 
que a sustenta, pétalas 
e espinhos (em botânica, dizem, órgão 
axial ou apendicular) 
 
Mas, eis que seu efeito sobre nós 
(e já o fez Clarice, não sei se opiáceo) 
nos levaria a esquecer o que motiva 
a perseguir a forma. 
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Manuella Bezerra de Melo | Jornalista nascida em 
Pernambuco, foi repórter e especializou-se em 
Literatura Brasileira e Interculturalidade. É poeta, 
cronista de rede social e autora infanto-juvenil. 
Quando viveu nas Serras de Córdoba, na Argentina, 
publicou sua primeira obra, Desanônima (Autografia, 
2017). Já em Portugal, publicou Existem Sonhos na 
Rua Amarela (Multifoco, 2018) e Pés pequenos pra 
tanto corpo (Urutau, 2019) e participou da antologia 
Pedaladas Poéticas (Aquarela Brasileira, 2017). Mora 
em Guimarães e dedica-se a um mestrado em Teoria 
da Literatura na Uminho.  

 
* * * 
 
A guerra reage ao nada com muitas coisas e 
a piedade nos distrai pra que nos sintamos úteis 
Inúteis, sobrevivemos da fome de morte 
deitamo-nos fora de nós por exaustão 
A guerra sacode nossos dejetos e nos renega 
lápides; recorda o quão ninguém somos nem 
fomos nem hemos de ser — controlados vivos 
redesenhados úteis bélicos e sem querer servir servimos 
auscultados pela indústria cardiogramáticamente 
pulsamos jus às balas evocadas bombas explodidas 
e ouro gerado dessa desgraça de sermos em carne 
ou ossos o engenho vivo e morto da guerra 
 
* * * 
 
Para José Gil 

 
chegaram as marcas na cara e 
correspondeu a mim meu retrato 
nele desenhado os versos 
do escudo de Aquiles 
deixei de ser juventude 
meu rosto não é território 
é multidão 
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* * * 
 
Dormem os cumes das montanhas de Álcman 
e lá os macacos e saguins; dorme a esfinge 
de Gizé as lembranças de paz as mulheres 
deprimidas e exaustas seus filhos raquíticos 
os homens bêbados de testa nas mesas das 
tabernas e as prostitutas entorpecidas das 
suas camas insalubres. Dormem os rios em 
seu leito, a foz que não desagua, os abissais 
nas profundezas, serpentes de todas espécimes 
humanas dormem nas árvores que também cochilam 
aproveitando o vendo da tarde; dormem como 
crianças batedores de panela e dormem também 
as crianças, porque essas devem mesmo dormir. 
Dorme mais ainda a revolução e dormem todos 
os outros à rivotril ou prozac; menos o poeta 
 
* * * 
 
Esta paixão é um jabuti de apartamento 
corre quatro cômodos em quarenta dias 
fecha o mês ocultado pela samambaia 
com saldos de alfaces velhas às patas 
 
* * * 
 
Disseram quando nasci nem chorei 
gritei como hiena e pequena 
já a postos com escudo e armadura 
a me proteger de você à minha frente 
cá prostrada de peito pro alto 
esqueci o formato das nuvens 
ouço dos pássaros as ultimas histórias 
débeis sobre dribles em gatos 
fui percebida e quase desviei do coice 
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do céu faustoso mas não foi possível hoje 
demente segui com as marcas da pata 
celeste na caixa torácica duas ferraduras 
do lado esquerdo do peito 
 
* * * 
 
Despertar-te nu horizonte rigidez 
pulso vibrante cilindro rosado 
sangue nas passagens sementes 
explosivas na extremidade, sementes 
são seres humanos perigosos 
não se sabe o que esperar delas 
 
* * * 
 
Meti a poeta na jaula 
como macaca brava de circo 
rosnava assustadoramente 
faminta e incontornável 
poetas devem ser sublimes 
não feias, vulgares, mondrongas 
poeta é tênue, intocável 
não disforme, buguio, cacajao 
Vez por outra escapava 
pra me encher de culpa pelo poema 
que não paga as contas do mercado 
a comunista me viu acabrunhada 
Reclamou: 
— Você é poeta. O demônio tem medo 
da poesia! 
Taí a função da poeta primata 
 
| poemas do livro Pés pequenos pra tanto corpo (Editora Urutau, 2019). | 
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Alberto Bresciani | Nasceu no Rio de Janeiro. Vive em 
Brasília. É autor de Incompleto movimento (José 
Olympio Editora, 2011), de Sem passagem para 
Barcelona (José Olympio Editora, 2015, finalista do 
prêmio APCA de Literatura — Poesia de 2015) e de 
Fundamentos de ventilação e apneia (Editora Patuá, 
2019). Integra, entre outras, as antologias Outras 
ruminações (Dobra editorial, 2014), Hiperconexões 
(Editora Patuá, 2014), Pássaro liberto (Scortecci 
Editora, 2015), Pessoa — Littérature brésilienne 
contemporaine (Revista Pessoa, edition spéciale — 
Salon du Livre de Paris, 2015) e Escriptonita (Editora 
Patuá, 2016). Tem poemas publicados em portais, 
blogs e sítios da internet e em revistas e jornais 
impressos. 

 
pânico 
  
O pássaro sobre o galho, 
hipnotizado pelo gato, 
pela serpente, preso 
como se houvesse visgo 
sobre o ramo comum 
Uma ave sem voo, 
pronta ao voo, 
os olhos esbugalhados 
de medo do ofídio, do felino 
que nunca existiram. 
 
 
girafa 
  
I 
À jovem girafa foge o caminho 
É cercada pelo bando de leões 
Está presa entre acácias e garras 
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É visível o desespero, medo, 
a antecipação da desgraça 
em seus doces olhos negros 
  
Logo, são muitos os ferimentos 
Saltam sobre ela os predadores 
treinados ao abate 
  
A girafa exausta cai 
Suas manchas inundam 
de sangue a savana 
  
II 
Tinha cinco anos 
quando assisti 
a um atropelamento 
  
São iguais as cenas 
O velho sob o ônibus, 
suas peras, laranjas, 
  
os cabelos brancos do velho 
e a pele da girafa, vermelhos, 
mortos na savana-asfalto 
  
III 
A girafa morta e o atropelado,  
agora silenciosos, em esquecimento, 
revelam o destino de quase tudo 
  
O destino 
deste poema. 
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tropel 
  
Os cavalos soltos no sangue, na garganta, 
incontidos, o rebater dos cascos em seixos, 
como dançarinos de flamenco, os cavalos 
vêm de longe, de onde tudo se entrega 
à extensão do que é extremo, suor, 
e nunca se quebra, sim, os cavalos 
correm do longe ao longe, lugar de corpos 
reais, rudes e comestíveis ao gosto do desejo 
Os cavalos sobem à boca, soltos, suas crinas 
deixam rastros, mas chegam à boca e na boca 
o passo emperra, os cavalos são então um som 
apagado, oco, nenhum som, são pedra. 
  
 
corvos 
  
Não via os corvos, 
mas eram corvos, 
prendendo o tempo 
E eu criava pombos 
  
Quando você saiu, 
as sombras 
tinham penas negras 
e ficaram pela casa, 
pela garganta, 
as suas penas 
  
Ontem entendi 
e acendi a luz. 
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desapego 
  
I  
O vagão desenfreado atravessa meia cidade, 
mata pais e seus filhos, descemos os olhos 
e nos voltamos à clarividência da postagem 
desse último profeta em triste rede mundial 
  
Claro, não seremos cegos, lamentaremos 
um pouco, bem mais talvez do que insetos, 
cruzando antenas por outros esmagados 
em combate, e ainda assim continuam, 
e ainda assim continuaremos, 
porque nenhuma rota é segura, 
e os livros, os ansiolíticos não salvam 
  
II 
A despeito das lanças, dos desastres naturais, 
o duque de Mântua, sem filhos e parentes, 
pagou o próprio resgate, livrou-se do dever 
de salvar dinastia, gravar seu nome em pendões, 
portões e vitrais: sentava-se leve, com seu pêssego, 
seu sonho, à janela da estação 
Era só o vento que contava, era o que comia. 
 
| poemas do livro Fundamentos de ventilação e apneia (Editora Patuá, 2019). | 
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Wanda Monteiro | Advogada, escritora, uma 
amazônida nascida à margem esquerda do rio 
Amazonas, em Alenquer no Estado do Pará. Exerceu 
por vários anos o cargo de procuradora do Estado do 
Pará no Instituto de Terras do Pará/ITERPA.  Participa 
ativamente em vários projetos de incentivo à leitura 
em várias regiões do país, tem centenas de textos 
poéticos publicados em importantes revistas 
literárias, impressa e digitais, como Mallarmargens, 
Revista Gueto, Acrobata, Diversos & Afins, Relevo, 
Lavoura, Zona da Palavra, Vício Velho, entre outras. 
Escreve ensaios e crônicas para várias revistas em 
defesa do Estado Democrático de Direito e é 
colaboradora da Revista Alfarrábios RJ. Obras 
publicadas: O beijo da chuva (Editora Amazônia, 
2008), Anverso (Editora Amazônia, 2011), Duas 
mulheres entardecendo (em parceria com a escritora 
Maria Helena Latinni, Editora Tempo, 2015), 
Aquatempo (Editora Literacidade, 2016), A liturgia do 
tempo e outros silêncios (Editora Patuá, 2019). 

 
um deus foragido olha do cimo da destruição 
 
Um círio infindo de punhos acesos  
coturnos raivosos em marcha  
um rebanho desembesta em fúria e a esmo 
uma revoada de abutres  sobre um campo  
coalhado de ossos e vísceras 
À margem esquerda 
olhos atônitos nem sequer esboçam mínima reação  
nem sequer vicejam a luta  
e sucumbem à opressão  
toda vociferação converte-se em murmúrio  
imprecação e silêncio  
No abrasar das horas  
o tempo reflui num leito de açoites  
No pouso do medo  
toda réstia de luz coabita o breu  
o medo cai como pedra no fundo de cada dia  
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e a desesperança cintila à boca de cada noite 
O poder no cio  
fecha as janelas de um passado  
fincado em irremovível paisagem 
— o poder tem os olhos de uma noite sem fim 
A violência é a ordem do dia — o veneno  
que entorpece e contagia  
abre fendas radioativas onde corre a larva do ódio  
Algo inominável deflagra a combustão das horas  
interdita o tempo  
o tempo partido  
o país partido  
a cidade partida  
o humano partido ao meio  
Toda gente se extingue para além das casas  
e dos muros  
a sobrevida pulsa em ilhas dentro de ilhas 
Sob a mira do fuzil  
a carne negra  
a carne índia  
a cor vermelha 
A descrença é a ferida aberta  
o cancro incurável  
A segregação é a flor sanguínea de verbo coagulado  
e toda esperança desfolha aos ventos  
que chicoteiam brancas bandeiras 
A intolerância forja a gangrena  
seus raios de dor são o traçado   
que revela a geometria do terror 
No átrio espelhado de ocasos 
a besta de esporas e chifres faz a festa  
dança — gargalha  
e vomita sobre a clareira côncava  
que engole os cânones dos justos 
Nesse reino escuro o frio arde  
e queima ao estio do sol  
vergam-se os girassóis  
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e gárgulas saem de seus buracos de sangue  
para lamber as feridas da paz 
Mulheres e homens que teimam  
reinar em si a íntima liberdade de pensar  
decretam o autoexílio  
todas ilhadas  
todos ilhados  
ilhados e tristes  
terrivelmente tristes 
Um deus foragido olha do cimo da destruição  
contempla o ataúde da fé  
e chora sobre as ruínas do humano  
em seus gestos finais de autofagia  
a sobrehumana desordem de sentidos precede o golpe fatal: 
a morte da liberdade. 
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Marcus Vinicius | Nasceu em Juazeiro, no ano de 
1988. Escreveu O cacto não cresceu (Editora 
Moinhos, 2018) e ontem estive cálido (Editora 
Urutau, 2018). Tem trabalhos publicados em revistas 
e blogs de poesia e compartilha alguns de seus 
poemas no ig @poesiademarcus. Atualmente, mora 
na cidade de Recife. 

 
doutrina da insegurança nacional 
 
sequestram  
a memória dos vencidos  
como se interrompe  
o curso de  
um rio  
com uma barragem de mil  
novecentos e setenta e quatro 
removendo corpos  
vivos  
como se caçam  
animais vivos  
para a morte  
 
intimam a defesa  
dos que veem o voo  
de um pássaro  
com seus olhos de silêncio  
comprimindo-se em ausência  
fuga do alvo 
: 
este pássaro te ensinou a resistir? 
 
armam rojões  
bombas e balas  
numa manhã de sombras  
nefastas  
como são todas as manhãs  
que nascem em quartéis  
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escuras salas  
leis em livros fechados  
ou nas camas  
onde o outro deixou  
a lembrança da eterna noite passada  
e o coração em disparo:  
serei eu o próximo? 
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Viviane Nogueira | Tem 23 anos, paulistana crescida 
no interior. É poeta e graduanda em Psicologia no 
Instituto de Psicologia da USP. É mediadora do clube 
de leitura Leia Mulheres Osasco. Em 2018, participou 
do Curso Livre de Preparação do Escritor (CLIPE), na 
Casa das Rosas. É autora da plaquete Onde estão os 
holofotes da tragédia (2018, ilustrações de Steffano 
Lucchini). Em setembro lança seu primeiro livro, Uma 
casa se amarra pelo teto (Edições Macondo, 2019). 

 
cinco poemas 
 
não tenho corpo pra fazer carão  
minha pele cansa meus ossos 
moem de desanimo a cada psiu 
e estalo o pescoço mal ajustado  
na beira da cama  
não vou nunca ser uma velha safa 
da nunca ser uma velha 
não vou segurar essas pernas 
esse sexo esses seios de menina 
 
não por muito tempo 
 
* * * 
 
estou o cúmulo do mau humor 
zero cal 
cansaço, meu bem 
quando morre uma espera? 
Pergunte     pergunte aos pássaros 

aos aviões 
pois não me beija pra ver     passar a paisagem 
limpar o suor ardendo os olhos  
o ponto final sem morte 
quando morre uma espera mas 
estou muito longe 
de mim 
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estou muito longe e justo hoje 
um dia lindo para um encontro 
matar o tempo no chocolate 
como cortar os cabelos sem saber 
onde devo ir 
queimo em febre, meu bem 
atolo-me no que há de ser feito 
as nossas pequenas tão sozinhas no interior 
just don’t leave me não me leve de mim 
 
* * * 
 
eu gosto de como o acaso toma as rédeas às vezes eu gosto do acaso 
eu sento sozinha na cama e quero arrancar a página cinquenta e um 
do livro de faces grudadas de yasmin. não cai uma folha sequer. 
nenhum acidente me acontece. eu e você não estamos sentados na 
grama não encosto não alcanço a altura de tua testa. eu testo as 
lâmpadas eu testo as lâminas eu olho de canto de olho e não esbarro 
de novo contigo. não temo nada, mas o acaso não me persegue. 
 
* * * 
 
[match made in heaven] 
 
eu vi o céu e as nuvens 
fodendo 
 
* * * 
 
[after a match made in heaven] 
 
se lembre do café 
da manhã na padaria da beira 
da praia 
se lembre do café 
da tarde na padaria da principal 
avenida do bairro 
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se lembre do café 
coado um a um no fundo do 
copo americano 
se lembre do café 
repassado requentado 
na cafeteira 
eventualmente se esqueça 
por quem 

sua casa 
estava sendo tomada 
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Mar Becker (Marceli Andresa Becker) | Nasceu em 
Passo Fundo (RS) e atualmente mora em São Paulo 
(SP). Tem formação em Filosofia (UPF) e 
Especialização em Epistemologia e Metafísica (UFFS). 
Ainda não publicou livro. 

 
caderno das miragens 
 
I 
 
educar os olhos; cegá-los 
 
aprender tudo pelo mar, que espelha o céu — que não tem fim 
 
deus é a terceira margem 
a partícula de sal, o grão de areia 
 
os chineses colocavam pérolas nas bocas de seus mortos, para que 
fizessem boa travessia 
 
no mesmo mar de eternamente, da pérola de eternamente, o barco 
não cessa de partir 
 
há no méxico uma espécie de borboleta que tem asas transparentes; 
chama-se “greta oto” 
 
tudo terá valido a pena se antes de morrer eu puder ver um segundo 
de mundo pela asa de uma borboleta 
 
II 
 
vento sobre vento: é o que diz o i ching, hexagrama 57 
 
li em algum lugar que o i ching está entre os livros mais antigos da 
humanidade, tendo pelo menos três mil anos de existência 
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a libélula some do meu campo de vista 
 
uma das hipóteses sobre a origem do nome “libélula” é de que ele 
viria do termo latino “liber”. também daí surgiu “livro” 
 
vento sobre vento 
 
na palavra, o silêncio: amar e morrer 
 
o ideal de um livro é que seja escrito numa asa 
 
III 
  
o fim de uma estação 
 
as janelas semiabertas, as casas. a chuva, que parou há pouco 
 
o céu nascendo e morrendo tantas vezes à superfície de uma poça 
d’água, na calçada 
os espelhos 
 
a promessa de dias novos orientando aquele que atravessa uma 
cidade ou um deserto 
 
os rostos, os rastros 
 
as cinzas dos nossos mortos espargidas 
o pó que se espalha no voo da mariposa 
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Leonardo Tonus | É professor Livre Docente em literatura 
brasileira no Departamento de Estudos Lusófonos na 
Sorbonne Université (França). Membro do Conselho 
Editorial e do Comitê de Redação de diversas revistas 
internacionais, atua nas áreas de literatura brasileira 
contemporânea, teoria literária e literatura comparada 
com pesquisa sobre imigração. Em 2014 foi condecorado 
pelo Ministério de Educação francês Chevalier das Palmas 
Acadêmicas e, em 2015, Chevalier das Artes e das Letras 
pelo Ministério da Cultura francês. Foi Curador do Salon 
du Livre de Paris de 2015 que teve o Brasil como país 
homenageado e,  em 2016, da exposição Oswald de 
Andrade: passeur anthropophage no Centre Georges 
Pompidou (França). É o idealizador e organizador desde 
2014 do festival literário internacional Printemps Littéraire 
Brésilien. Participou da Delegação Oficial brasileira no 
Salão do Livro de Göteburg (Suécia) em 2014 e 2016 e 
atuou como moderador de diversos eventos literários 
internacionais (Flip, 2017; Salon du Livre de Paris, entre 
2012 e 2018, Salão do Livro de Göteburg, 2014 e 2016). 
Publicou artigos acadêmicos sobre autores brasileiros 
contemporâneos e coordenou a publicação, entre outros, 
dos ensaios inéditos do escritor Samuel Rawet (Samuel 
Rawet: ensaios reunidos, 2008), do número 41 da Revista 
Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, da edição 
especial da Revista Ibéric@l, em torno da nova cena 
literária no Brasil e das antologias La littérature brésilienne 
contemporaine — spécial Salon du Livre de Paris 2015 
(Revista Pessoa, 2015), Olhar Paris (Editora Nós, 2016), 
Escrever Berlim (Editora Nós, 2017) e Min al mahjar ila al 
watan (Da Terra de Migração Para a Terra Natal, Revista 
Pessoa/Editora Mombak; Abu Dhabi Departement of 
Culture and Tourism/Kalima, 2019). Em 2018 lançou sua 
primeira coletânea de poesias intitulada Agora Vai Ser 
Assim (Editora Nós, 2018) e vários de seus poemas já 
tiveram publicação em antologias e revistas nacionais (A 
resistência dos vaga-lumes, 2019; Em tempos de pós-
democracia, 2019; O que resta das coisas, 2018 — finalista 
do Prêmio Ages 2019) e internacionais (Aosnovoiorquinos, 
New York, 2019). Em outubro de 2019 será lançada sua 
segunda antologia de poemas pela Editora Nós.  
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notas esparsas para um mundo áspero 
 
xxx 
minha escrita não tolera,  
ela acolhe. 
 
tolerância não é direito, 
é favor concedido num tempo  
e num espaço  
pré-definidos.  
 
eu não vivo de favores,  
nem tampouco minha poesia.  
 

xxx 
meu único consolo é saber  
que antes do fogo furtado  

já havia a poesia :  
intelecção de mundo que sedimenta  

o meu traimento,  
ao mundo 

 
xxx 
como pensar quem somos  
se do outro — que também somos — 
esquecemos o desafio. 
 

xxx 
para além do visível 

aspirar ao sujeito 
potencialmente  

audível. 
 
xxx 
entre cães e lobos uivam tuas dúvidas, 
até o amigo te sorrir, 
a manhã. 
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xxx 

à beira dos abismos  
se levanta  a primeira palavra  

do meu verso. 
a mesma e única 

que se faz grito 
a cada novo dia.  

 
xxx 
que não me vejam até apagar os vestígios  
da linha da melodia quando em ti estou, 
quando em ti apenas sou 
uma vaga ideia de mundo.  
 

xxx 
desejar para nada possuir.   

em conjunto construir a força contínua  
do que nos deseja todas as manhãs. 

 
xxx 
não se pode aceitar o silenciamento de alguém, 
nem tampouco a espessura do medo. 
 
cultivar a subversiva anarquia da felicidade,  
é o que nos resta. 
 
as palavras não são minhas,  
somente esta triste 
e profunda  
alegria.  
 

xxx 
ser coerente  

com o que se diz,  
com o que se escreve :  

aporias das inseguras zonas  
de minha escrita. 
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xxx  
não te esqueças :  
literatura não é aspirina,  
não consola 
nem apazigua. 
 

xxx 
só me pergunto para onde ir 

quando o mundo de nós  
se cansar. 

 
xxx 
de ponta cabeça o mundo virar 
até a chuva parar de cair 
até às nuvens ela subir  
até ela cocegar o teu nariz 
 

xxx 
rasguei todos os guias ao teu corpo 

por saber que o sol já não cabe em lugar algum   
nem o perfume da transparência de teus olhos 

 
xxx  
somos todos 
e ninguém 
ao mesmo tempo 
 

xxx 
a transgressão não parte do deslocamento em si,  

mas do ímpeto de promover intervenções,   
do mundo figurar   

no mundo transfigurar  
o mundo.  
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xxx 
fazer corpo com o silêncio das cores,  
o azul profundo dos girassóis de Van Gogh, 
fora de qualquer dimensão, 
sob o bombardeio de Hiroshima 
 

xxx 
quando a história reescreverem, 

não se esqueçam de contar o gosto  
das cinzas trituradas 

entre os dentes. 
 

Agosto de 2019 

  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 126 | 



Michaela v. Schmaedel (1976) | Jornalista de cultura, 
tem três filhos, nasceu e mora em São Paulo. Nos 
últimos anos, tem se dedicado à poesia. Atualmente, 
cursa o Clipe (Curso Livre de Preparação do Escritor), 
na Casa das Rosas, e também escreve resenhas para 
jornais e revistas sobre o assunto. Seu primeiro livro 
de poesia, Coração cansado, está em fase de edição. 

 
destruição 
 
Nada de novo no fogo 
nada a declarar no amor. 
Tudo fugiu muito rápido. 
Só ficaram as palavras: 
desejo 
morte 
sobrevivência. 
 
 
aturdida 
 
Para Bartolomeu Campos de Queirós  

 
Aturdida é uma palavra da qual gosto muito. 
Aturdida com a cidade. 
Aturdida com as lojas. 
Aturdida com os bares. 
Aturdida com os carros. 
Aturdida com as buzinas. 
Aturdida com as crianças. 
Aturdida com os amigos. 
Aturdida com os irmãos. 
Aturdida com os pais. 
Aturdida com os desconhecidos. 
aturdida eternamente. 
Até a morte. 
Amém, amém. 
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solo 
 
“— Imagino que as canções de Bob Dylan 
existam para nos fazer suportar dias 
como este —” (Fabiano Calixto) 

 
Esqueça aquela gaitinha, 
concentre-se nas guitarras  
distorcidas. 
São dias difíceis, 
my friend, 
nem Bob Dylan dá conta. 
 
 
lição (II) 
 
Arrumar a gaveta como quem arruma o coração: 
deixando sempre espaço para uma certa desordem. 
 
 
estratégias para entrar e sair de crises 
 
Entre na crise 
saia da crise 
entre na crise 
saia da crise 
entre na crise 
saia para beber. 
 
 
correio 
 
Um postal cotidiano 
para você que está  
no país distante. 
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Um postal cotidiano  
para contar das montanhas 
do sol daqui 
do azul absurdo. 
 
Um postal cotidiano 
para falar da saudade 
num texto curto 
não-sentimental. 
 
 
pai (II) 
 
“Não há mortos que morram tanto como os nossos” 
(Gonçalo M. Tavares) 

 
Não há dia em que não pense em ti. 
Dias felizes, 
dias tristes, 
dias normais. 
Minto.  
Não há ainda dias felizes 
nem dias normais. 
  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 129 | 



Mailson Furtado Viana | Escritor, ator, diretor, 
produtor cultural e cirurgião-dentista. Com seu livro à 
cidade foi vencedor nas categorias de livro do ano e 
de poesia no Prêmio Jabuti 2018. Em Varjota, zona 
norte do Ceará, é produtor cultural da Casa de Arte 
CriAr, e desenvolve trabalhos como ator, diretor e 
dramaturgo e, atualmente, lidera a CIA teatral 
Criando Arte. 

 
* * * 
 
as sandálias ao canto 
guardam teus passos 
e não sabem pra diante 
o horizonte 
 
guardam caminhos 
guardam distâncias 
guardam a próxima esquina 
guardam o fim do mundo 

que nelas começa 
 
* * * 
 
no teatro tudo é presente 
700 anos a 10 metros 
e qual o quê velocidade da luz 
piada. piada. 
 
a cortina a guilhotinar o tempo 
a vida toda a caber naquele oco de mundo 
e nós 
a 10 metros de tudo 
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por trás num bar 
num quarto de apartamento 
numa parada de ônibus 
ou mesmo assistindo a gente 

estamos 
nem coubemos na vista 

deve ser coxia 
camarim 
qualquer canto sem luz 
qualquer canto sem nome 

 
a vida ali toda cabe 
não se sabe do tempo 
(nem se vê, parece) 
não se sabe muita coisa 
 
* * * 
 
naquele tempo  
a tia me disse que 
na enciclopédia de tudo havia 
— o mundo lá está. 
o veria de perto 
 

— 
mas varjota lá não 'tava 
nem o açude 
nem  
o gol que fiz na rua 
muito menos o pé-de-seriguela no quintal 
ou seu antônio no balanço à calçada 

 
a gente era tão longe 
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do mundo 
já não sabia bem 
por birra 
na enciclopédia 
o trouxe pra casa 
e por cinco dias 
na estante o guardei 
 
* * * 
 
a nuvem  
não tem nome 
é e é 
e pronto 
não mais 
 
não vence 

se enlata 
ou adula vigilância sanitária 

 
é  
antes de ser 
foi 
antes de nunca 
ser 
 
: elefante 
 guarda-chuva 
 uma guerra dos mundos 
 (sob o mar de Copacabana) 
 
se destila nela mesma 
e nunca batizou 

vermes 
larvas 

nem mesmo a ferida de Ícaro 
que morreu nele mesmo 
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como nuvem 
que sempre foi a mesma 
e nunca também 
e nunca mais  
será 
 
não num avião 
que as rebaixam 
a terra 
a terra de ninguém 
a meros pedaços  

cortados 
guardados 

numa janela 
numa foto de www 
como terras são guardadas  
em gavetas de cartório 
e cabem todas 
as nuvens também 
que não tem nome 

três-por-quatro 
e  
já não são 
 
* * * 
 
a estante deslocou a sala 
pro canto 
tudo de importante 
lá está 
 
de canto 
os outros três 
existem  

pra gente 
por obrigação. 

talvez 
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pra evitar intrigas com a física 
ou mesmo só pra passeio 
 
são só vistos 
pela estante 
que ali não pisou 
 
na estante 
um cristo redentor 
que esteve no rio e lembrou-se d'alguém 
se mistura à torre eiffel 
que nem sabe de onde veio 
um jarro desbotado 
pintado de poeira 
continua na mesma pose 
e logo mais são paulo 
em um flash na tv 
se mistura também 
no porta-retratos assistimos 
mas não sabemos de nada 
(nosso riso anda sem graça já) 
 
dos outros cantos 
sobram pra gente 
a gente lá até vive 
mas da estante é mais fácil lembrar 
 
* * * 
 
a tudo basta 
o ser 
ou se por em fotografia 
 
ou 
nada seria? 
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Ricardo Carranza (1953) | Escritor e editor. Tem 
textos publicados nas revistas Cult, Zunái, Germina, 
Mallarmargens, TriploV. É autor do romance Craquelê 
(no prelo), entre outros.  

 
* * * 
 
Manhã de inverno. 
Meus passos roçam nos passos das estações. 
 
O céu é gaze cinza rasgada de azul 

e o sabiá laranjeira escurece no telhado. 
 
O esmalte do asfalto 

se esfrega nos meus pulsos 
como escamas de salmão. 

 
Na esquina  

a cascata de ouro e verdura  
se enrosca na ferrugem do poste. 

 
Da escória vertical 

o rosto de mulher 
é um túnel de luz. 

 
(Através do silêncio 

vejo beija-flores incandescentes  
e sempre-vivas em combustão.) 

 
Dias de tinta roxa na carcaça —  

não basta olhar, 
a vida quer tocar e ser tocada — 
então os dedos fundos  
no rosto de manteiga. 

 
Rastejo em câmara lenta, 

escavo com as unhas  
o útero do labirinto. 
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* * * 
 
Depois de uma vida, o casal desperta:  

grão de sol gravidade zero, 
a abelha adejou no café da manhã. 

  
Saem de casa  

com o sol zumbindo 
nos bolsos, nas casas dos botões, nas dobras da blusa. 

 
* * * 
 
Um dia qualquer  

a morte acena no horizonte, 
e o parafuso de aço —  
porca e contraporca,  
se atarraxa  
na espinha do homem todos os homens. 

 
Pão dourado em fogo brando,  

celebra-se 
a beleza do contraste. 

 
* * * 
 
Mãos mergulhadas no futuro; 

o branco,  
como o silêncio, 
se opõe ao colorido. 

  
O poente, ouro de encantadoras rimas,  

se entranha    
às dobras do casaco da existência.  
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* * * 
 
Um sopro de sax, amarelo limão me diz —  

o ar raspa na garganta, pontual como a aurora. 
 
Arde sol de primavera nos dias de outono;  

chama-se Homem aquele que se expõe às intempéries,  
cria anticorpos, faz a guerra e eventualmente ama. 

 
| poemas do livro Centelha de inverno (Editora G&C, 2019). | 
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Andri Carvão | Tem textos em diversas revistas 
digitais e é autor de Um Sol para cada montanha 
(Chiado Books) e Poemas do Golpe (Editora Patuá, no 
prelo). 

 
asas de anjo 
 
Sentado à beira do abismo balanço meus  
pés no vazio, enquanto contemplo a erupção:  
nuvem de fumaça, cheiro de enxofre,  
chuva de pedras — um banho de sangue. 
 
O lobo uivou, ganiu, ladrou pra lua.  
E a lua revidou com seu silêncio. E o  
silêncio invadiu a terra e a libertou tomando  
conta de tudo. O brilho da lua, o branco  
da lua, o globo ocular lunar. O lobo  
com o rabo entre as pernas, abaixou  
a cabeça até encostar o focinho no chão  
de terra e recuou a passos curtos,  
lentos e medrosos. A lua fulminou com fogo  
toda a floresta. As labaredas lamberam  
o paraíso terrestre como serpentes.  
O lobo cercado pelas chamas arreganhou  
os dentes, sua arma de defesa. Mas  
sua boca não tinha mais dentes. A boca  
banguela, uma caverna. A menina  
adentrou a boca da gruta. Vestia vermelho.  
Resistia ao vento que varria toda a cercania  
há dias e dias e dias, desde o início  
dos tempos. Tapando o rosto com seu  
capuz. Segurando-o para se proteger do frio  
cortante. Inclinada para frente, sôfrega,  
opressa, lutava contra o mau tempo.  
Tateando árvores retorcidas como velhas  
enrugadas. Seguindo o curso do rio rubro  
de sangue, vermelho lava. Rio subterrâneo,  
tão doce como o mel da única maçã,  
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a última maçã presente pendendo  
num galho seco. Brilhando como se  
lustrada pelo véu das nuvens. A menina  
de face corada, bochechas coradas,  
açoitadas pelo vento, a menina  
de maçãs coradas destaca  
a fruta, a última fruta, o fruto primordial.  
Morde. Então vê um bicho na maçã.  
E a maçã cresce em sua mão de forma  
que precisa segurá-la com ambas as mãos. 
Até que não suporta mais seu peso  
e a deposita no chão, maior do  
que uma abóbora. E de dentro  
da maçã-abóbora serpenteia uma cobra  
numa dança hipnótica, insinuante,  
quase indecente. Silvando sua língua  
bífida com duas bolas de gelo nos olhos,  
o réptil paralisa sua vítima e, ao invés  
de cravar suas presas, lança um jato verde  
encharcando a menina Lilith. O líquido  
age de imediato, volvendo, revolvendo,  
contorcendo todas as articulações da menina  
de vermelho. Ela tomba de joelhos  
e seus olhos brancos derramam lágrimas  
de medo, de furor, lágrimas de inverno.  
Sua cabeça de coruja aponta para os céus  
num grito mudo e de suas costelas,  
da espinha dorsal, brotam duas asas,  
que a içam do chão balançando-a como a 
uma marionete, até precipitá-la no abismo.  
E assim ela expele, dá à luz ao fruto do futuro:  
um anjo, um demônio, um monstro, seu algoz,  
num deserto sem raízes nem brotos. 
 
E aqui estou, sentado à beira do abismo,  
balançando os meus pés no infinito. 
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José Juva (Olinda, 1984) | Mamífero, poeta, ensaísta. 
Visitante do paleolítico e ativista do movimento pelo 
teletransporte público. Jornalista, mestre e doutor 
em Teoria da Literatura. Publicou os livros Deixe a 
visão chegar: a poética xamânica de Roberto Piva 
(2012), Vupa (2013), Breve Breu: escritos sobre 
literatura e cinema (2015) e Watsu (2016). Os cinco 
poemas a seguir fazem parte do livro Da boca pra 
fora, ainda inédito. 

 
* * * 
 
Jesus está voltando 
de suas férias em Acapulco 
 
Jesus está voltando 
a falar em abdução 
 
Jesus está voltando 
com a formação original 
de sua primeira banda de grindcore, 
com a oficina de telepatia espontânea, 
com a produção artesanal de pranchas de surf 
 
Jesus está voltando 
a deixar o cabelo crescer, 
a distribuir bolinhas de gude feitas de argila, 
a trabalhar como terapeuta do sono e do sonho 
 
Jesus está voltando 
a caminhar sem rumo, 
a cozinhar deliciosas moquecas, 
a cultivar manjericão, rúcula e coentro 
 
Jesus está voltando 
de uma temporada no Himalaia 
de um inverno nas praias da Califórnia 
de uma conversa com Harry Houdini 
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Jesus está voltando 
pra casa dos pais 
 
Jesus está voltando 
a subir em árvores 
a desenhar na areia 
a dormir enquanto voa 
 
Jesus está voltando 
apesar de nunca ter ido embora 
 
* * * 
 
Charles Manson telefona todos os meses 
para me dizer que o ar é deus e fumaça 
é tudo que irriga os ossos do crânio 
 
é triste que donas de casa tomem valium 
e desconheçam os benefícios do lsd 
contra a depressão e o tédio, fantasmas  
 
procurando vídeos pornôs nas pupilas  
de uma testemunha de jeová, fantasmas  
 
procriando no abismo da pele, fantasmas  
sampleando a tristeza de guaxinins 
enfiados em gaiolas e expostos nas pontes 
das cidades sufocadas no alumínio publicitário 
 
um açougueiro dormindo em cima de uma tartaruga 
ninho de parasitas no peito da promessa militar 
 
sou um criminoso tirando cochilo, diz 
sou um cafetão incompetente, diz 
sou um obtuso ladrão de carros, diz 
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um gatuno de mão pesada que só busca 
algo para fumar, uma guitarra 
 
um bom lugar para cagar e vinagre  
de maçã para os fungos nos pés 
 
* * * 
 
esse aí não diz coisa com coisa e vive  
de mãos dadas com o silêncio dizendo  
que o vento está visivelmente cansado 
 
esse aí não diz coisa com coisa e uiva 
e canta e dança e dá um nó na pança 
depois joga xadrez sozinho na sarjeta 
 
esse aí não diz coisa com coisa e vaza 
entre carros, motos e corujas de plástico 
antes que a polícia pule no seu pescoço 
 
esse aí não diz coisa com coisa e vigia 
os pombos comendo pipoca no asfalto 
e os ratos lhe trazem um pouco de queijo 
 
esse aí não diz coisa com coisa e visita 
todas as árvores que restam na cidade 
e carrega muitas folhas debaixo da língua 
 
esse aí não diz coisa com coisa e vai 
feito um vulto que valsa nas praças 
no meio dos que não estão descalços 
 
esse aí não diz coisa com coisa e vê 
formigas de ferro bem no cocuruto 
dos que se apressam e passam 
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esse aí não diz coisa com coisa e vadio 
trabalha na alucinação das carnes 
e consegue ser feliz ao meio-dia 
 
* * * 
 
hoje pela manhã um mendigo me salvou 
com algumas baforadas e brasas 
enquanto me dizia que  
o gato é uma gota 
de tigre 
 
e que não há nada a pedir às deusas 
 
nem desodorante, nem pizza 
nem teto, nem saúde, nem dentes  
nem viagens de ácido, nem travesseiros 
projetados pela Nasa, nem pernas mecânicas 
nem pastilhas para refrescar o hálito, nem pão 
 
basta deixar os pés na poeira e fazer 
a travessia 
 
como um sabonete despreocupado com seu fim 
deixando tudo cheiroso 
 
* * * 
 
enquanto a chuva diz  
seus muitos nomes,  
as pernas procuram  
uma maneira inigualável  
de reescrever uma e outra vez  
a travessia sobre a terra 
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caminhar nos educa para o desaparecimento 
e estas gotas dormem seus dias 
em nossas cabeleiras 
 
ainda é possível reconhecer os barulhos  
específicos que as cabras fazem  
quando estão comunicando 
a presença da água? 
 
mil cabras distribuem todos os dias milhões  
de sementes em suas errâncias pelas veredas 
 
Agora mesmo, neste poema, é possível 
perceber uma planta que nasceu 
no meio  
dos dois olhos primatas 
depois de trazida pela língua  
de uma cabra 
 
coloca as verdes folhas 
no teu peito e as amamenta 
enquanto a chuva canta 
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Cecilia Furquim | Professora de inglês para crianças e 
de português para refugiados. Pesquisa mulheres 
escritoras no doutorado em literatura brasileira na 
USP: Gilka Machado, Pagu, Ruth Guimarães. É poeta 
e tradutora de poesia. Lançou um livro de arte para 
crianças contendo dois poemas musicados em 
parceria com Beto Furquim, um de sua autoria e 
outro traduzido de Edward Lear, chamado A coruja, o 
gato e os filhotes (Melhoramentos, 2014). Alguns de 
seus poemas foram publicados em revistas e na 
antologia Um girassol nos seus cabelos — Poemas 
para Marielle Franco (Quintal Edições: Belo 
Horizonte, 2018). O seu primeiro livro de poesia para 
adultos, Mulheres salgadas, contendo cinquenta e 
poucos poemas, uma canção e sumiês de Lúcia 
Hiratsuka, aguarda publicação pela Urutau ainda este 
ano. Nele se debate com sua porção mulher, mãe, 
filha, ex-esposa, ex-namorada, amante, amiga, 
cidadã. Com a porção que lhe cabe e com a que cabe 
a outras mulheres também. 

 

coloque as frases na ordem correta usando a gramática 
 

aprendi com meu 
pai a desconfiar de 
deus estou ficando velha troquei a 
noite pelo 
dia meu pai é uma 
dor minha mãe é mal cuidada na 
clínica de idosos barata o breque do meu 
carro 2007 não 
funcionou e bati num 
uber que agora não 
anda me 
declarei culpada mas meu 
seguro nega com base no 
artigo 36 não consigo ler sem 
óculos não consigo andar de 
óculos nem 
usar lentes multifocais 
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aprendi com meu 
uber que agora não 
funcionou e bati num 
artigo 36 nao consigo ler sem 
deus estou ficando velha troquei a 
dor minha mãe é mal cuidada na 
noite pelo 
pai a desconfiar de 
óculos não consigo andar de 
dia meu pai é uma 
clínica de idosos barata o breque do 
seguro nega com base no 
óculos nem 
usar lentes multifocais 
declarei culpada mas meu 
carro 2007 não 
anda me 
 
 
cara 
 
el arte debe ser como ese espejo 
que nos revela nuestra propia cara. 
(Jorge Luis Borges) 

 
a jovem era pequeno-burguesa 
e achou o mundo muito pequeno 
e buscou um mundo além do pequeno 
não nasceu operária nem burguesa 
 
mas os homens que eram da política 
diziam: abaixo a vida operária 
 
diziam: um viva à vida operária 
os homens que eram contra a política 
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mas os burgueses que eram da arte 
diziam: um viva à obra burguesa 
 
diziam: abaixo a obra burguesa 
os operários que eram da arte 
 
e embora tenha lutado com eles, 
os operários, não sendo operária 
 
não foi aceita não sendo operária 
ainda assim permaneceu com eles 
 
e nem a uns nem a outros foi cara 
solta e presa no fundo do espelho 
a arte deve ser como esse espelho 
que nos revela a nossa própria cara 
 
 
rapina 
 
te roubei a epígrafe 
como me roubaste a alegria 
 
te roubei a dor 
a confusão, a treva 
como me roubaste o dia 
 
roubei do teu relógio 
as badaladas baixas 
como me roubaste o sal 
 
e carreguei junto 
as tumbas, o pó, as cinzas 
e as tenho na penumbra da sala 
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do teu papel alvo 
cravado de negras palavras 
pacientemente lapidadas 
que acusam um fim 
 
fiz um afoito avesso 
em cinza turvo, raiva 
e alvas letras 
que tornam ao começo 
 
e se teu roubo, assim consentido, 
não é menos criminoso 
que meu roubo ilícito 
 
e se tua dor se apresenta sólida 
a minha não é menos vasta 
nem será menos coro, menos só, nada, 
 
assim esparramada 
 
 
ai 
 
perdi, a um só tempo, 
pai e país 
 
distraída 
ando, converso, 
trabalho e dou risada 
 
caída, 
revejo, verso, 
me atrapalho e calo 
 
odisseu 
sem ítaca e sem arca 
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penélope 
sem amado e sem manto 
 
homero 
sem enredo e sem aedo 
 
filha, exília, 
sem país e sem pai 
 
 
mão da mamãe 
 
nas veias 
que pulsam teias 
corre o seu sangue 
mangue meu 
 
nele 
caranguejos se esgueiram 
em mormaço moroso 
 
um bolero cadente 
rói a pele 
apela 
 
e 
 
flúmens azuis 
movem-se 
pelas veias 
 
mendigando vida 
espraiando 
pequenos lumes 
 
pelos flancos 
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desmaio 
 

(enquanto você lê, pode ouvir a canção em 
 https://soundcloud.com/cecilia-furquim/desmaio) 

 
cuidado que eu sou 
cuidado que eu 
 
eu pairo, eu caio 
sereno de maio 
e na madrugada 
meu bem não me deixa dormir 
 
eu sou do meio 
 
de maio das mães 
das gordas cadeiras 
de manhas e mamas leiteiras 
 
severa me interno 
na mágoa do rio 
e muda de inverno 
me planto só meia saída 
 
sandália arrastada 
e dália na sala 
desfolha-me a malha voraz 
 
mas que malcriada 
criada da casa 
na tortura sua eu suo 
 
cuidado que eu sua 
cuidado que eu 
  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 150 | 

https://soundcloud.com/cecilia-furquim/desmaio


sereno de maio 
ser nó e desmaio 
e na madrugada 
meu bem já me deixa dormir 
 
Nota: “desmaio” é um poema escrito e musicado por Cecilia Furquim. Publicado no 
blog da autora em 2007 e gravado em junho de 2019, especialmente para o livro 
Mulheres salgadas; com arranjos, produção musical e violão de Carlinhos Antunes, 
baixo acústico, edição e mixagem de Ruy Barossi; trompete de Duca França e voz da 
autora. 
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Maira Garcia | Formada em Propaganda pela ECA-
USP e descortina versos e versadores como 
mediadora da Roda de Poesia do Centro de Arte e 
Promoção Social do Grajaú. Redatora, cantora e 
compositora, depois dos 40 se assumiu poeta para–
sempre-além. Depois da lua de ontem ela se 
transfigura também em loba, astronauta e alienígena. 

 
* * * 
 
Se eu gosto de um poema 
leio de todo jeito, 
frente e verso, 
com 
respeito e despeito. 
De baixo pra cima, 
de cima pra baixo. 
Leitura corrida, 
escorrida, 
lenta, dormida, 
ao contrário. 
Se eu gosto de um poema, 
leio, monto, desmonto, 
caio, levanto. 
Esvazio e me farto. 
Me alimento, 
me perco nele, 
e encontro um pretexto 
para sair do mesmo lugar, 
ir embora agora, 
e na mesma hora voltar. 
 
* * * 
 
Para cada verso que escrevo, 
é uma noite a menos. 
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Há muito que não durmo. 
Tenho olhos de sono, 
semiabertos 
descobertos. 
 
Eu sei que a vida 
é sonho desperto. 
 
* * * 
 
a reforma 
 
Um tanque de água transbordando 
molhava os pés em todo canto. 
Enxugando com um pano 
as pegadas deram pistas 
que um ladrilho florescia no jardim. 
 
* * * 
 
É noite. 
Cida coloca o sofá na frente da janela, 
apaga a luz da sala 
e assiste a cidade. 
 
* * * 
 
Menino acha que é dono da rua. 
Deixa a mãe em desassossego 
Empinando a lua. 
 
Puxa um fio 
Sem cortante 
Desvia das estrelas com barbante 
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Descansa na calçada. 
 
Mas a mãe grita: 
“Já pra casa!” 
 
| poemas do livro Depois da lua de ontem (Editora Patuá, 2019). | 
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tradução 
ʘ 

  



Thaís Fernandes | Professora, tradutora e pós-
graduanda em Letras (Língua e Literatura Inglesas). 
Tem poemas e traduções publicadas em jornais e 
revistas eletrônicas nacionais e internacionais, 
incluindo Zunái — Revista de Poesia e Debates, 
Revista LiteraLivre, Meta/Phor(e)/Play, Poem Hunter, 
Tuck Magazine e no jornal japonês, The Asahi 
Shimbun. Traduziu, entre outros, ensaios de Ralph 
Waldo Emerson e de Robert Louis Stevenson, além 
de poemas de Maya Angelou. 

 

Três poemas de Charles Bukowski 
Tradução de Thaís Fernandes 

 
seja gentil 
 
sempre nos pedem 
para entender o ponto de vista 
do outro 
não importa o quanto 
antiquado, 
insensato ou 
tolo. 
  
nos pedem  
para enxergar 
com  
flexibilidade 
as suas falhas, 
o desperdício das suas vidas,  
especialmente se eles forem 
idosos. 
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a velhice, porém, é fruto de  
tudo que fazemos. 
eles envelheceram 
mal 
porque  
viveram 
fora do eixo, 
eles se recusaram a 
perceber. 
  
não é culpa deles? 
de quem é a culpa? 
minha? 
  
pedem-me para esconder 
deles o meu  
ponto de vista 
por temer os próprios  
medos. 
  
envelhecer não é um crime, 
  
mas a vergonha 
de ter uma vida  
propositalmente 
desperdiçada, 
  
entre tantas 
outras vidas, 
deliberadamente 
desperdiçadas 
 
sim. 
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be kind 
 

we are always asked 
to understand the other person's 
viewpoint 
no matter how 
out-dated 
foolish or 
obnoxious. 
  

one is asked 
to view 
their total error 
their life-waste 
with 
kindliness, 
especially if they are 
aged. 
  

but age is the total of 
our doing. 
they have aged 
badly 
because they have 
lived 
out of focus, 
they have refused to 
see. 
 

not their fault? 
whose fault? 
mine? 
  

I am asked to hide 
my viewpoint 
from them 
for fear of their 
fear. 
  

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 158 | 



age is no crime 
  
but the shame  
of a deliberately 
wasted 
life 
  
among so many 
deliberately 
wasted 
lives 
  
is.  
  
 
alienígenas 
  
pode ser que você não acredite 
mas há pessoas 
que passam pela vida com 
muito pouco 
atrito ou 
aflição. 
elas se vestem bem, comem 
bem, dormem bem. 
são felizes em 
família, e 
com a vida. 
elas têm momentos 
tristes, 
apesar disso, 
não são perturbadas. 
muitas vezes, sentem-se 
bem. 
quando falecem 
é uma morte  
leve, naturalmente 
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dormindo. 
pode ser que você não acredite 
nisso, 
mas pessoas desse tipo 
existem. 
não sou uma 
delas. 
claro que eu não sou uma 
delas! 
sequer chego perto  
de ser 
uma delas, 
pois elas estão 
lá 
e eu... 
aqui. 
 
 
the aliens 
  
you may not believe it 
but there are people 
who go through life with 
very little 
friction or 
distress. 
they dress well, eat 
well, sleep well. 
they are contented with 
their family 
life. 
they have moments of 
grief 
but all in all 
they are undisturbed  
and often feel 
very good. 
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and when they die 
it is an easy 
death, usually in their 
sleep.  
you may not believe  
it  
but such people do 
exist.  
but I am not one of 
them. 
oh no, I am not one 
of them, 
I am not even near 
to being 
one of  
them  
but they are 
there  
and I am  
here. 
  
 
verão cruel 
 
não é tão ruim quanto o seu, Fante, 
mas o suficiente. Saindo e entrando 
no hospital, dentro e fora 
do consultório médico, pendurado 
por um fio: “você está em 
remissão clínica... não, espere. 2 novas 
células aqui... e suas 
plaquetas estão baixas... 
tem bebido? 
provavelmente nós faremos 
outro exame da medula óssea, 
é possível...” 
o médico está ocupado na 
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sala de espera da ala de câncer, 
a enfermaria está lotada. Pessoas 
leem Time, outras leem 
People... 
e as enfermeiras são simpáticas, fazendo 
graça comigo. 
que legal! Soltando piadas 
à beira da minha morte. 
ao meu lado, a minha 
esposa. 
sinto muito por ela, sinto 
muito pelas esposas de todos 
os outros. 
e então no estacionamento, 
minha mulher e eu,  
às vezes ela dirige, 
outras sou eu,  
como agora... 
o verão foi cruel. 
“talvez você devesse ir dar um mergulho”, 
ela 
disse. 
o dia está mais quente como 
de costume. 
“sim”, respondo e deixo 
o pátio. 
ela é uma mulher de coragem, e age 
como tudo é 
naturalmente, 
mas agora devo pagar por todos 
aqueles anos esbanjados; 
e foram quantos 
deles! 
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o vencimento da fatura chegou 
e aceita-se apenas 
um tipo de 
pagamento. 
eu poderia muito bem 
ir dar um mergulho. 
 
 
cold summer 
 
not as bad as yours, Fante, 
but bad enough: in and out 
of the hospital, in and out of 
the doctor’s office, hanging 
by a thread: “you’re in 
remission... no, wait, 2 new 
cells here... and your 
platelets are way down... 
you been drinking? 
we’ll probably have to take 
another bone marrow... 
we’ll probably...” 
the doctor is busy, the 
waiting room in the cancer 
ward is crowded: people 
Reading Time, people reading 
People... 
the nurses are pleasant, they 
joke with me. 
I think that’s nice, joking in the 
shadow of death. 
my wife is with me. 
I am sorry for my wife, I am 
sorry for everybody’s 
wife. 
then we are down in the 
parking lot. 
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she drives sometimes. 
I drive sometimes. 
I drive then. 
it’s been a cold summer. 
“maybe you should take a 
little swim we get home,” 
suggests my 
wife. 
it’s a warmer day than 
usual. 
“sure,” I say and pull out of 
the parking lot. 
she’s a brave woman, she 
acts like everything is 
as usual. 
but now I’ve got to pay for all 
those profligate years; 
there were so many of 
them. 
the bill has come due 
and they’ll accept only 
one type of 
payment. 
might as well take a 
swim. 
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Jozias Benedicto | Escritor e artista visual nascido em 
São Luís, vive e trabalha no Rio de Janeiro. Pós-
graduado em Literatura, Arte e Pensamento 
Contemporâneo pela PUC-RJ. Publicou os livros de 
contos Estranhas criaturas noturnas (2013, finalista 
do Prêmio Sesc de Literatura) e Como não aprender a 
nadar (2016, Prêmio Governo de Minas Gerais de 
Literatura). Em 2018 recebeu premiações pelos livros 
de contos ainda inéditos Um livro quase vermelho 
(Fundação Cultural do Pará) e Aqui até o céu escreve 
ficção (Governo do Estado do Maranhão). Teve 
contos publicados nas antologias Sábado na Estação 
(2012, organizada por Luiz Ruffato) e Contágios 
(2016, organizada por José Castello). Em artes visuais, 
entre outras mostras, participou da XVI Bienal de São 
Paulo. Erotiscências & embustes é seu primeiro livro 
de poesia. 

 
1. Para começar, conta um pouco sobre o livro Erotiscências & 
embustes. 
 
Este é meu primeiro livro de poesia, foi publicado com esmero pela 
Editora Urutau e lançado no princípio deste mês de agosto. É um livro 
bonito e descomplicado, de leitura agradável, são 76 páginas com 37 
poemas, prefácio do poeta Félix Alberto Lima e edição do poeta Tiago 
Fabris Rendelli. A capa, do designer Wladimir Vaz, também é ousada 
como os textos — sofreu censura mais de uma vez nas redes sociais. 
Gosto de dizer que são poemas eróticos/irônicos, e esta mistura de 
um erotismo um tanto esquisito com um humor meio sarcástico, 
zombeteiro, é uma das características de minha escrita que já 
aparece em meus livros anteriores, os dois de contos: Estranhas 
criaturas noturnas (2013) e Como não aprender a nadar (2016).  
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2. Como costuma ser seu processo de criação? 
 
Sou um bom ouvinte, mais que isso sou uma “esponja”, absorvo as 
histórias que me contam, trechos de conversas que escuto no metrô, 
na fila do banco, em restaurantes, até em velórios. Anoto tudo, em 
cadernos, pequenos pedaços de papel ou no celular: detalhes dessas 
conversas, as ideias que surgem “do nada”, fatias de sonhos. E sou 
um leitor compulsivo, desde criança. Este material um dia aflora: uma 
frase, um parágrafo, uma situação ou um personagem que nasce já 
lutando por seu espaço — e com isso a escrita flui. Em geral escrevo 
de um jato, fragmentos que depois reviso e reviso até a exaustão, 
combino com outros textos ou simplesmente guardo em pastas em 
meu computador onde dormem até a hora de virem à luz. 
 
3. E como foi o processo de criação com Erotiscências & embustes? 
 
Escrevo poesia desde adolescente, mas só comecei a me ver como 
escritor já na maturidade, quando fui para a prosa, os contos, que me 
trouxeram o reconhecimento de algumas premiações. Sou também 
artista visual, e utilizo muito a palavra, em especial a palavra poética, 
em meu trabalho de arte — vídeos, instalações, performances e 
pinturas nos quais “a palavra é trama e urdidura”. Em 2015 passei 
por um incêndio em meu apartamento, que destruiu muita coisa, 
inclusive meus cadernos antigos de poesia — que raramente eu tinha 
mostrado ou utilizado em algo que não meus vídeos e performances. 
A perda me jogou no desejo de recuperar o possível daqueles textos, 
buscá-los nas minhas memórias, reescrevê-los, preservá-los, e, um 
dia, entregá-los aos leitores. 
 
Este desejo só se transformou em um projeto a partir uma palavra 
que me veio em um sonho, justamente as “erotiscências” que, para 
minha surpresa, não encontrei nos dicionários. Foi o mote que me fez 
escrever poemas, usando reminiscências eróticas ou fatos da 
atualidade (há dois pequenos poemas que subvertem declarações de 
ministros). E os “embustes” para mim significam a própria condição 
do artista, do escritor, lidando com a ficção, tornando-a real para os 
leitores e ao mesmo tempo deixando claro que tudo é um jogo; este 

| revista gueto · edição trimestral número onze | 

| página 167 | 



embate constante do artista entre a forma e o conteúdo (“os ardis 
que faço/para esquartejar a última flor do Lácio”) e também como o 
artista, para se fazer ouvir, tem que driblar preconceitos, censura e 
todo o tipo de restrições e perseguições. 
 
Tive um cuidado — já que costurei textos criados em épocas 
diferentes, de temáticas diversas e formas muito variadas, para que o 
livro não fosse uma colcha de retalhos — e creio que ele ficou 
multifacetado porém alcançou uma unidade. 
 
Finalmente, quis fugir do padrão do texto erótico-pornô, dos 
estereótipos sofisticação/escatologia, da mitificação e objetificação 
dos protagonistas e das experiências. Meu erotismo é “natural”, 
quase prosaico, mesmo quando é “estranho” ou quando leva a 
tragédias. 
 
4. Já tem um novo projeto em mente? Qual é? Ou costuma dar um 
intervalo na escrita entre um livro e outro? 
 
Nunca faço esses intervalos, estou sempre com projetos, tanto de 
escrita como de artes visuais, o tempo todo trabalhando em mais de 
um projeto ao mesmo tempo. Acabei de fechar outro livro de poesia 
e estou fechando mais um livro de contos. Nas minhas “gavetas” (as 
pastas de meu computador) o tempo todo olham para mim: contos, 
poesias, textos com forma ainda indefinida, esqueletos de romances 
às vezes com pouca carne, às vezes com excesso de gordura e um 
projeto ambicioso de metalinguagem. E em artes visuais estou 
trabalhando em pinturas sobre os Sonetos de Shakespeare, fazem 
parte de uma série de escritas “através do espelho” que desenvolvo 
desde 2016 e já mostrei em alguns espaços institucionais no Rio. 
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5. O que você diria para quem está começando a escrever? Por que 
você começou a escrever? 
 
Sempre escrevi, acho que em decorrência de minha paixão pela 
leitura. Eu era aquele aluno chato que sempre tirava 10 nas redações 
no colégio — mas precisei de muito tempo até ter a coragem para 
expor minha escrita, inicialmente em blogs, até chegar na palavra 
impressa. Hoje, escrever é tão vital para mim como acordar pela 
manhã, me alimentar, amar, uma atividade que faz com que eu me 
sinta vivo e no mundo. 
 
Para quem está começando a escrever, eu diria: 1) “leia, leia muito”; 
2) “escreva, escreva muito”; 3) “revise, corte e reescreva”. Acho que 
é por aí. 
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este projeto digital é destinado a correr livre na rede 
levando versos, antiversos, protoversos, metaversos e multiversos para o reviramento do mundo 

 

 


