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EDITORIAL
Edição #7 Londrina-junho/2020
Saudações! Apresentamos nossa 7ª edição da Revista
D-arte Londrina. Lembramos a todos os leitores que a
revista se apresenta de forma interativa, clicando nos
ícones e links serão direcionados para as páginas e redes
sociais dos artistas. Buscamos mais uma vez, de forma
democrática , receber os trabalhos dos artistas, grupos,
escritores, autores, pesquisadores e afins, sem qualquer
pré-julgamento possibilitando que este ambiente seja
plural, diversificado e livre.
EXPEDIENTE - Revista D-arte Londrina
Diretores de Redação : Wilson Inacio, Ronilson Rony

email para envio de materiais:
dartelondrina@gmail.com.

Site: dartelondrina.wordpress.com
Email: dartelondrina@gmail.com
Instagram: @dartelondrina

A Revista D-ARTE Londrina, surge como
um ambiente interativo, dedicado as mais
variadas formas de expressão artística, no
intuito de fomentar, disseminar e divulgar a
expressão artística brasileira.
Artistas, músicos, fotógrafos, poetas,
escritores, professores e entusiastas das
artes, podem nos enviar trabalhos para
serem divulgados em nossas edições, sem
nenhum ônus ou seleção por intermédio de
editais.
Nosso objetivo é de maneira democrática,
manter este espaço aberto, como forma de
comunicação, entre artistas, obras e público.
A revista pode ser baixada gratuitamente
no endereço eletrônico:
https://dartelondrina.wordpress.com/
Nossas publicações operam de forma
independente e, para mantermos o
trabalho, disponibilizamos o projeto em
financiamento coletivo. Interessados
em colaborar financeiramente com esta
empreitada podem fazer doações no link
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Em um mundo de desigualdades, afirmarmos a própria existência é tarefa difícil para muitos. Negros, indígenas,
mulheres, imigrantes, pobres, crianças, idosos, pessoas com habilidades especiais, entre outros, precisam lutar para
dizer: “estou aqui, eu existo”. A natureza, cada vez mais devastada, também grita à sua forma: “sou parte legítima deste
mundo”. E mesmo quem se sente bem ajustado à sociedade, por vezes se debate para ajustar-se a si mesmo, tamanhas
são as tribulações que carregamos em nosso coração.
Ao longo da história, a poesia tem sido uma ferramenta poderosa de afirmação de nossa existência, bem como
uma forma de R-existir às pressões internas e externas desse mundo. “A Tabacaria”, de Fernando Pessoa; “Os Estatutos
do Homem”, de Thiago de Mello; “Aviso da Lua que Menstrua”, de Elisa Lucinda; “Tempo de nos aquilombar”, de
Conceição Evaristo; “Retratos”, de Graça Graúna; “Rumo”, de Alda Lara; “Havemos de Voltar”, de Agostinho Neto; “A
minha poesia sou eu”, de Amílcar Cabral. Esses são alguns exemplos de poetas de perfis distintos, oriundos de países
lusófonos diferentes, e de poemas de suas autorias que servem pessoas e povos a R-Existir.
O V Festival de Poesia de Lisboa, em 2020, convida escritores a colocarem a poesia a serviço da R-Existência de
indivíduos, de culturas e do próprio planeta.
Para ter acesso ao regulamento, envie um e-mail para: festivaldepoesiadelisboa@gmail.com ou faça o download
em www.helvetiaeditions.com/projetos

O que diria
Milton Santos?

Entre tantas reflexões possíveis, levado a pensar sobre o “Dia do Geógrafo”, comemorado no dia 29
de Maio, veio a minha mente uma grande dúvida: O que diria Milton Santos, maior nome da Geografia
brasileira, um dos principais pensadores do Brasil e do mundo, sobre o momento atual do nosso país e a
crise civilizatória mundial?
Primeiro devo considerar a enorme pretensão em desvendar o pensamento de uma pessoa, maior
ainda do senhor Milton Santos, que conheci apenas por suas obras e uma palestra que tive a honra de
presenciar. Presenciar sim, era acadêmico do curso de Geografia da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, em 1990, e o que mais entendi sobre sua fala é que deveria estudar muito mais para chegar a um
melhor nível de compreensão de sua obra.
Milton Santos nasceu no interior da Bahia, filho de professores, teve também o apoio dos avós, foi
alfabetizado em casa. Partiu para Salvador para estudar num colégio em regime de internato, onde
conheceu a inspiração por essa ciência no seu professor de Geografia (olha aí a importância do exemplo
do professor), formou-se em direito, mas partiu para o ensino da Geografia. Apesar de defender certa
neutralidade politica partidária para evitar as contradições comuns nesse meio (politico), dizia impossível
a neutralidade, tinha um posicionamento crítico ao sistema capitalista, às relações de poder e forte defesa
no caráter social do espaço, assumia o marxismo com ressalvas, especialmente ao ortodoxo.
Um “cidadão do mundo”. Quando o prenderam, durante o Golpe de 1964, mal sabiam os militares do
impulsionamento que dariam em sua carreira cientifica. Foi solto, depois de um AVC, e partiu para
lecionar seis meses na França, voltou treze anos depois. Anos de intensa experiência e produção
cientifica, lecionando e produzindo e orientando pesquisas em importantes universidades do mundo
(1965 - Universidade de Toulouse-Le Mirail (atual Universidade Toulouse - Jean Jaurès); em 1968 - na
Sorbonne em Paris; 1971 - na Universidade de Toronto, no Canadá e pesquisador convidado no Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos; Venezuela, onde lecionou na Faculdade de
Economia da Universidade Central; Tanzânia, onde organizou o curso de pós-graduação em Geografia da
Universidade de Dar es Salaam).
Seu retorno ao Brasil em 78 dependeu de intensa negociação com o governo, apesar de sinais de
enfraquecimento, ainda era o período da Ditadura Militar. Sua obra “Por uma Geografia Nova” criticava
os parâmetros vigentes e defendia a necessidade da renovação da ciência. Foram 40 livros e mais 300
artigos. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa em 19 Universidades, mas a premiação que mais se
notabilizou foi o Prêmio Vautrin Lud, em 1994 (considerado o Nobel da Geografia).
O que diria Milton Santos sobre a polarização politica no Brasil? Sobre o golpe que retirou do poder,

através de um processo de impeachment, a presidenta Dilma? Da ascensão de políticos da
extrema direita? Do “negacionismo cientifico” em tempos de uma pandemia causada por um vírus
extremamente contagioso? Do “revisionismo histórico” mudando os conceitos e fatos relatados por
historiadores sobre a escravidão no Brasil e o período da Ditadura Militar?
Gostaria de acalmar aqueles que estão lendo esse texto. Minha pergunta se resume mais
numa inquietação, de ouvir um grande mestre, assim como tenho feito com aqueles que são
contemporâneos dos fatos, do que uma atividade de adivinhação ou clarividência. Milton Santos se
declarava um otimista, imaginava outra realidade, melhor. Mas sempre foi extremamente crítico ao
mundo. Quando questionado sobre sua obra “Por uma outra globalização. Do pensamento único
à consciência universal. ”, resumiu “Essa Globalização não globaliza dos homens”. Segundo ele
atual fase do sistema capitalista, técnico-cientifica- informacional, seria a legitimação do processo
de globalização, direcionado à satisfação das necessidades dos grupos hegemônicos do mundo
capitalista, através desses meios fortalecer o consumo de objetos tecnológicos, de luxo, de qualidade
de informação, para fortalecer economias em detrimento de outras nações, do trabalho e dos direitos
dos trabalhadores, fechamento de fronteiras para migrantes pobres em contraposição ao aumento do
fluxo de pessoas pelo turismo, desemprego e subemprego, redução de estruturas estatais (programas
sociais e privatizações) defendendo um “Estado Mínimo”.
Valores que foram facilmente adotados pelos grupos políticos da Extrema Direita, em vários países,
e no Brasil representado pelo Presidente Jair Bolsonaro, que atua em discordância com os preceitos
científicos para controle de contaminação, que em conjunto com a pandemia do Corona vírus, cria
uma fórmula “socialmente venenosa”, que só não piora o quadro geral pela resistência de grupos
de oposição, governadores e prefeitos, especialistas da saúde e impressa, além dos próprios
profissionais da linha de frente (médicos(as), enfermeiros(as), técnicos(as), equipes de limpeza e de
socorro, enfim, trabalhadores da saúde, em especial, publica).
O cenário de uma pandemia, dentro desse contexto de uma globalização econômica, mas não
humana, cria uma perspectiva aterrorizadora. Apesar do Covid-19 tem se alastrado à princípio até por
países desenvolvidos, terá um efeito devastador nos países mais pobres, por uma série de fatores
óbvios, que vão desde o baixo nível de informação e escolaridade das populações, quanto a falta da
estrutura de atendimento hospitalar, leitos de UTIs, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para
os profissionais da saúde.
É o momento de, assim como faria o inquieto pesquisador, olhar para essa realidade e tentar
vislumbrar que mundo renascerá, porque é praticamente unânime que teremos uma grande mudança,
uma nova sociedade se organizará, pela disputa que o sistema de poder hegemônico desejar, e pela
resistência necessária para uma justiça social.
Não tenho dúvidas que sua obra tem contemporaneidade para entendermos o quadro atual. Assim
como aquele acadêmico de 1990, percebo que preciso estudar mais para melhorar meu nível de
compressão sobre seu legado. Talvez seja o momento de iniciar minha pesquisa.
Milton Santos faleceu em 2001, aos 75 anos.

“A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas, sobretudo pelo estudo, tentar ver a
parte do presente que se projeta no futuro.”
								Milton Santos

Marcos Vinicios Kloster
Professor de Geografia

Resenha – Os Sete Maridos de Evelyn Hugo,
de Taylor Jenkins Reid
https://papoliterario.com.br
Instagram: @carol.papoliterario
Sabe aqueles livros que você olha a capa e o título e torce
o nariz, já fazendo um pré-julgamento sobre a história? Foi
exatamente o que eu fiz com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo,
escrito por Taylor Jenkins Reid e lançado pela Companhia
das Letras através do selo Paralela em 2019. Assim, quando
tive a oportunidade de ler esse livro, aproveitei para deixar o
preconceito de lado e conhecer a história que vinha conquistando
tantos leitores por aí. Posso dizer que foi a melhor coisa que fiz!
Evelyn Hugo é uma lenda de Hollywood, famosa por seus filmes
aclamados, por sua sensualidade e por seus sete casamentos.
Prestes a completar 80 anos, a atriz decide contar sua história
para a jornalista Monique Grant, mas apenas para Monique.
Todas as histórias escondidas, inventadas e desvirtuadas agora
virão à tona sem cortes e sem censura.
Enquanto lia o livro até altas horas da madrugada, pensava
em como escreveria essa resenha, por onde começaria. Fiz
diversas anotações, li resenhas de colegas, mas confesso
que ainda não sei bem, me sinto um pouco atordoada com
essa história tão absurdamente completa. Percebi que seria
impossível falar de todas as minhas principais impressões sem
dar spoilers seríssimos desse livro!
Primeiro, acho importante dizer que tudo o que pensei sobre o livro antes da leitura estava terrivelmente errado e que
a obra não tem nada de clichê ou fútil, pelo contrário: traz tópicos extremamente importantes, vividos por milhões de
pessoas, em especial mulheres, todos os dias. Tópicos como: violência doméstica, racismo, xenofobia, sexualização
precoce, machismo (muito!), homofobia, a podridão do estrelato e muitos outros que poderiam preencher todo esse
post. É impossível não se encontrar em um ou muitos dos aspectos vividos por Evelyn Hugo e coadjuvantes!
E acima de tudo: a protagonista é extremamente humana! Não é boa e nem má. Tem momentos de extremo egoísmo
e outros de grande altruísmo. Uma personagem que quebra os paradigmas de heroína e que mostra toda a fragilidade
que caracteriza o ser humano. Não tem como não se comover com a história contada por Evelyn.
É interessante acompanhar a evolução de Monique ao longo das páginas, embora ela fique relegada ao segundo plano,
em minha opinião, e sua história merecesse um pouco mais de desenvolvimento.
Vi alguns colegas comentando que a capa não corresponde à protagonista e eu concordo, inclusive adicionaria o título
Os Sete Maridos de Evelyn Hugo à conta. Afinal, dá-se a impressão de que a história gira em torno da aparência de
uma mulher e seus sete relacionamentos amorosos. Porém, durante a leitura, percebi o truque: é exatamente isso o
que fazem com a protagonista por toda a sua vida e o que é desmistificado apenas após seu próprio relato, aos quase
80 anos. No fim, achei brilhante!
A autora escreve maravilhosamente, a leitura flui muito bem e prende o leitor e a leitora de forma que não são poucos
os relatos de pessoas indo dormir muito tarde (ou seria cedo?), por ter ficado horas em companhia de Evelyn Hugo. A
forma da narrativa me deu a sensação de estar assistindo a um filme daqueles com narrador que aparece de vez em
quando. E as verdades são ditas todas sem rodeios. São muitas as frases de efeito grifadas no meu Kindle. Evelyn não
está preocupada em dizer coisas de forma agradável, mas em falar a verdade, a sua verdade. E, às vezes, isso pode
doer.
É um livro que todos deveriam ler, que traz assuntos urgentes e que precisam ser discutidos em nossa sociedade! E
se você está com dificuldades em encontrar uma leitura gostosa, ou com a concentração curta, ou não tem o hábito da
leitura e procurava um livro que te desse o impulso, esse é o seu livro!

A Quarentena Criativa é uma iniciativa voluntária elaborada pela Palavra Bordada que conta com a colaboração de
autores, editora, curador, revisor, ilustrador e designer em prol de uma causa maior: unir literatura e solidariedade.
Toda a renda obtida com a venda do livro será destinada ao Centro de Educação Profissional São João Calábria, de
Porto Alegre, que desenvolve ações sociais e assistenciais que impactam mais de 30 mil pessoas em vulnerabilidade
social.
niciamos a pré-venda do livro

Quarentenas

Adquira já o seu, fazendo
assim sua doação.ra!

“Olhos de sal”, de Carlos Machado (ed. 7letras, 2020)
LANÇAMENTO no mês de MAIO, no link
www.catarse.me/olhosdesal
R$ 40,00 reais. (obs: parte da arrecadação será
doação para o projeto
https://www.pegai.info/)
O novo livro do escritor curitibano Carlos Machado é
a novela que encerra o que o autor chama de “Trilogia
do não-lugar” (as outras são: “Poeira Fria”, lançada
em 2012 pela editora Arte e Letras e “Esquina da
minha rua”, de 2018 pela editora 7Letras).
Uma investigação ficcional sobre a relação de
homens e mulheres com os espaços urbanos dentro
de um modus que se forma a partir do silêncio e do
vazio (possíveis não-lugares).
Em “Olhos de sal”, o personagem C, um sexagenário
de origem brasileiro, embarca para a Suíça a fim de
procurar por uma mulher que conheceu há 20 anos, de
quem nunca mais teve notícias. Percebendo ao longo
da narrativa que, de certa forma, nunca conseguiu
se afastar desse tempo e espaço psicológicos. Essa
viagem trará revelações impactantes para sua vida.
Nas palavras do escritor e jornalista literário Jonatan
Silva (texto de orelha do livro):

CARLOS MACHADO nasceu em
Curitiba, em 1977. É escritor, músico
e professor de literatura. Publicou
os livros A Voz do outro (contos
2004, 7Letras), Nós da província:
diálogo com o carbono (contos2005,
7Letras), Balada de uma retina
sul-americana
(novela
2006,
7Letras), Poeira fria (novela2012,
Arte & Letra), Passeios (contos
2016, 7Letras), Esquina da minha
rua (novela 2018, 7Letras) e Era o
vento (contos 2019, Ed. Patuá). Tem
contos e outros textos publicados em
diversas revistas e jornais literários
(Revista Oroboro, Revista Ficções,
Revista Ideias, Revista Philos,
Revista Arte e Letra, Jornal Rascunho,
Jornal Cândido, Jornal RevelO
etc.), participou das antologias 48
Contos Paranaenses, organizada por
Luiz Ruffato e Mágica no Absurdo,

organizada para o evento Curitiba
Literária 2018, curadoria de Rogério
Pereira, além de outras antologias de
contos. Integrou a lista de finalistas
do concurso Off Flip 2019 com o
conto Renúncia. Tem 6 CDs autorais
lançados.
www.carlosmachadooficial.com

O não-lugar é todos os lugares. E é nenhum. A
obra literária de Carlos Machado é a investigação
dos espaços em branco, da invisibilidade – do
personagem, mas também do autor – diante do todo.
Olhos de sal – que dá ponto final à Trilogia do Nãolugar e da qual fazem parte Poeira fria (2012) e
Esquina da minha rua (2018) – é o retrato certeiro
desse impasse, o impasse beckettiano, em que a
paralisia toma corpo como um movimento em falso –
como se acometido da Síndrome de Bartleby, em que
é sempre “melhor não” – e revela uma experiência
realista de ascensão e queda, porém, disfarçada de
uma normalidade acachapante.
Sob esse prisma, Olhos de sal se apresenta como
uma novela sobre o esgotamento e o silêncio
cuja materialização é a fotografia do solitário que
Machado apresenta logo de cara. E é também uma
narrativa-limite sobre gente em trânsito, personagens
que viajam e, ao mesmo tempo, permanecem no
mesmo lugar, estancadas pela inércia. São absurdos
velados, escondidos embaixo do fino verniz das
emoções contidas –cujos escombros revelam um
grande desespero – e da cortesia provinciana tão
típica de um mundo de moralismo banalíssimo.
Quem sabe isso explique o porquê Carlos escolhe
sempre os inomináveis como personas, como se
atualizasse os merdunchos do João Antônio. A partir

do que há de mais simples e mais rasteiro – no bom sentido – que seus textos atingem a imensidão: é no olhar sobre o singelo que o
magnífico aparece. É o tal não ser nada e ter todos os sonhos do mundo que dizia o Pessoa.
Olhos de sal é, antes de tudo, uma experiência literária por meio de écfrases e da transversalidade com as artes visuais. É um caminho
que coloca o autor em contato com a vanguarda literária europeia – e citamos aqui Vila-Matas, Patrícia Portela e José Luís Peixoto
– para se juntar a nomes brasileiros, como Reginaldo Pujol Filho e Veronica Stigger, que têm oxigenado a produção tupiniquim na
última década.
Ao fim e ao cabo, a obra literária de Carlos Machado é um contraponto à devastação, um diálogo constante com o outro, não em um
gesto mecânico de uma empatia já esperada, mas na certeza do entendimento que, diante do abismo, somos todos iguais.

O tocador de realejo
Ele ajusta a maleta embaixo do carrinho de Shawarma. Uma
lista com as variedades, apenas com pimenta vermelha e
mostarda: a última refeição do ano. Para ela, uma água com
gás, a noite toda escrevendo. O cheiro da especialidade árabe
dá nó em seu estômago. Por isso procura desviar os olhos do
molho que o vendedor coloca por cima da carne que ele irá
comer. Um pouco do que fica pelo chão atrai um pequeno
cachorro que vem piscando os olhos e lambendo os beiços. Sem
respirar, só para quando o moço ao lado pisa em seu rabo. Volta
o focinho para a direção de onde veio e vai se deitar na entrada
de um bar, ajustando parte do corpo para a rua e parte para
dentro. Cada mordida em seu Shawarma, mais uma centena
de pessoas correndo, carregando sacolas, champagne, pisando
de salto alto pelas ruas do 8e arrondissement, abraçando-se a
cada esquina. Desviam-se do pipoqueiro que parou no meio
da rua: o senhor quer doce ou salgada? Com ou sem bacon?
Embaixo da roda-gigante, do lado oposto do arco: o casal lado
a lado, ela derrama vinho quente em sua bolsa amarela, sorri
debaixo da touca colorida que trouxe da Bolívia, último vulcão
em erupção. Um beijo com sabor de cigarro, foto de turista
inflamado em frente à Torre Eiffel, pede para uma senhora de
botas vermelhas apertar o botão do meio. Uma vez apenas, por
favor. Dois dias antes, ele no aeroporto carregando a maleta
de madeira, o policial bem que desconfiou, mas alguém o
chamou na hora, passou com o rosto branco, sem olhar para os
lados. Pegou os primeiros euros da carteira e já pediu um café,
antes de entrar no táxi. Ela escrevendo uma carta no trem,
3 horas de Bern até Buttes Chaumont, mais de 2 meses sem
vê-lo. Enrolados em apenas um cachecol pelos buquinistas,
Le Petit Nicolas lido embaixo do apartamento de Sempé, os
dedos entrelaçados dentro da Île Saint-Louis, duas mil infinitas
taças de vinho, por todos os cabarés de Montmartre, rodando
com o moinho Rouge, uma festa de aniversário em frente ao
apartamento de Boris Vian, sentados nos dois últimos bancos
do último vagão do último metrô no último dia do último ano
de suas vidas. O peso da maleta o faz trocar de mãos a cada
5 minutos, caminhando pelo muro antes de virarem de frente
para a rua e enxergarem a multidão de formigas deslizando
pela Champs-Élysées. Ela pede calma, não consegue andar
e escrever ao mesmo tempo. Uma carta para ele: assinado,
Liebe. Com os olhos mareados e tontos de sal, ele senta-se
no chão: retira da maleta um realejo amarelo do tamanho de
uma caixinha de joias, uma alavanca do bolso, ajusta o papel
que ela o entregou dentro do instrumento e começa a girála. Lentamente, a música mistura-se com o grito das pessoas
em contagem regressiva. Não pode perder o ritmo, mantenha
o mesmo tempo até o final da canção, alguém fala em seu
ouvido. Ele fecha os olhos, suado mesmo na temperatura

negativa, flocos de neve em sua luva, a touca cai da cabeça,
alguém esbarra em seus ombros, concentra-se até o zero.

Na esquina mais próxima, algumas pessoas ainda sentadas nas
calçadas, olhando para baixo, outras tentando engolir a neve
que continua a cair, bebem os últimos goles de champagne,
cantam as chansons, brindam o primeiro dia do ano. Ele levantase, retira a carta de dentro do realejo, guarda o instrumento
na maleta e caminha sozinho, como fez nos últimos anos, para
longe de Paris.
Alguém já se perguntou para que serve o macaquinho que fica
em cima do ombro do tocador de realejo?
CARLOS MACHADO

Insônia Insana (Danielle Monteiro)
Oh, minha insônia insana,
existe vida em você,
és habitante de almas penadas,
da cidade lenificada pelo olhar da madrugada.
Alguns dormem, mas nem todos sonham.
Da janela, reconheço uma alma penada.
Uma jovem, no prédio ao lado, caminha solitária
em seu quarto,
sempre na mesma direção.
No bar, o copo já estava vazio sobre a mesa.
Alguém procurava conforto.
Era um velho.
Sono trazido pela embriaguez curava a dor
de uma consciência inconstante.
Você perdeu.
Ele dormiu!
A mulher, na esquina, não esperava
por mais um trabalho.
Era tarde, ela estava sozinha e sonhava acordada.
Alma penada penava a noite.
Desfazia seu corpo em camas.
Sob o viaduto, outra alma penada
acalentava o filho.
Escuridão fria aquecida no abraço
daquele que acolhe.
O acolhido, pequeno Penante, sem culpa,
sem dor, penava sem motivo.

Ingrata insônia,
tu és tempo infinito,
relógio sem ponteiro,
terra parada.
De repente, como num passe de mágica,
a aceleração adentra a cena.
Levanta alma penada!
acorda a cidade.
Os ônibus gritam, ainda em silêncio,
coletam as almas.
Uma jovem entra,
um velho entra,
uma mulher entra,
mãe e filho entram.
Elas não se reconhecem,
estão cansadas,
penaram à noite.
Você retorna, cíclica
e alimenta-se da luz das enfraquecidas almas penadas.

Poema publicado em meu primeiro livro Avesso.
Referência:
MONTEIRO, Danielle T. T. Avesso. Ilustração de Júlia Panadés. 1° Ed. Belo Horizonte: Edição da Autora, 2020.
72p. ISBN: 978-65-00-00854-8
Dados da autora:
Danielle Monteiro é assistente Social de formação, escritora, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pela Universidade de Coimbra, Portugal. Desenvolve trabalhos de escrita voltados para processos imersivos que unem a memória e o olhar. Em 2020, publicou seu primeiro livro de poesias – Avesso. Possui diversos poemas publicados em antologias e é idealizadora e escritora
no imersão.blog . Instagram @escrita_imersiva
Avesso é um livro que narra a experiência de um olhar que olha. Ele fala sobre o sentir e expressa de forma simples aquilo que está dentro, sem rebuscamentos e sem cortes. Avesso é um livro para quem admira a poesia crua,
a escrita imersiva ética e estética, um deleite para os que acreditam que há poesia em todos os lugares. Pode ser
adquirido através do email: imersão.blog@gmail.com

Vilma Rainha Cintra
Sou professora e escritora. Participo de diversas
Antologias em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Barquinho de papel
Chove
E as águas da correnteza
Invadem a calçada.
Ah! Se fosse outro tempo
Seria brincadeira animada.
Por um instante
Olho da janela, distraída
Viajo no tempo,
Vejo - me novamente menina
Galocha colorida
Dançando na chuva
Curtindo a vida.
Barquinho de papel na mão
Na rua alagada, na lama do chão
No meu pensamento,
Eram navios imensos
Sumindo na imensidão.
Hoje, na vida adulta,
Dias de chuva na dura labuta.
Trânsito, trabalho e roupa encharcada.
Da brincadeira não restou nada.
Olho a correnteza
Os papéis na mesa, e tudo mais
Lembro-me daquela época
E do que não posso mais.
Barquinho de papel,
Na rotina de luta
Eu já esqueci como faz,
Mas recordo com ternura
A lembrança que ainda traz.
Em que momento tudo se perdeu?
Foi tão rápido demais
Talvez quando o barquinho
Tornou-se papel molhado
E nada mais...
         Vilma Rainha Cintra

O cachimbo
Camila sentia que aquele era o seu momento.
Havia crescido em uma casa interiorana de dois quartos, que dividia com seus três irmãos mais novos e dois primos mais
velhos, além dos pais e de sete cachorros, quatro galinhas e dois porcos que eles criavam não para comer, mas para ter
ainda mais companhia, como se precisassem.
Sem qualquer tipo de terapia, por julgar que não precisava, chegou sozinha a conclusão que tendo morado por dezessete
anos em um hospício não precisava aturar ser humano algum dentro de seu apartamento quarto e sala na cidade grande,
que havia comprado em prestações que precisaria pagar até completar sessenta anos. Fizera quarenta em 29 de fevereiro,
aliás. Até a data de seu aniversário era estranha, pensava. Estava feliz em viver apenas com Rousseau, o gato preto
caladão que encontrara um dia no pátio interno do trabalho que odiava, mas que até tinha duas ou três pessoas legais.
Portanto, quando chegou o comunicado do governo dizendo que ninguém mais poderia sair de casa, salvo para ir ao
mercado, farmácia ou hospital, Camila foi tomada por uma paz que nunca sentira antes. Seu modo de viver recluso agora
era a regra. Nem em seus maiores sonhos ousara pensar nisso. Havia nascido para o tal home office, tinha a mais absoluta
certeza.
E por setenta e três dias foi de fato feliz. Fez todo tipo de pão de fermentação lenta, posturas de ioga, pintura em madeira,
bordados em ponto cruz e aulas de islandês que sempre teve vontade, mas que faltava tempo e sossego em uma época prépandemia. Não tendo que participar de atividades em grupo e podendo assistir as aulas gravadas quando bem entendesse
sentia que seu rendimento ia às alturas.
No dia setenta e quatro, no entanto, acordou pensando na avó e se deu conta de que havia sonhado com ela. Dona Eloísa
havia vivido por noventa e dois anos, sempre cercada por filhos, netos e bisnetos. Lembrou da casa branca, com janelas
de madeira, do quintal com uma linda jabuticabeira e da cadeira de balanço que ficava na varanda na qual ela insistia em
fumar seu cachimbo com fumo de rolo a despeito das recomendações médicas.
Camila também fumava cachimbo e nunca tinha parado para pensar na possível influência da avó neste seu hábito que
causava tanto espanto aos conhecidos, porque afinal quem fuma esse tipo de coisa hoje em dia? Preferiam narguilé, ao
que parece.
O problema é que a partir do cachimbo da avó, se lembrou dos bolos que a mãe fazia. Especialmente daquele de fubá
delicioso, que acabara sendo também sua especialidade em termos de doce e que sempre que levava para a repartição
fazia sucesso entre os colegas, até aqueles mais amargos lhe davam um sorriso.
E aí foi ladeira abaixo se lembrando de cada pequena coisa daquelas pessoas com as quais conviveu em sua infância e
adolescência e que percebia, apenas naquele septuagésimo quarto dia de confinamento, que deixaram marcas profundas
em quem ela havia se tornado. O amor do pai pelos bichos, o talento do irmão para os números. Uma enxurrada de
referências soltas, que se juntavam na pessoa ali presente.
Inundada por um sentimento completamente inédito, sentiu-se em profundo desespero por estar sozinha com Rousseau
naquele quarto que agora parecia imenso e assustador. As lágrimas escorriam sem qualquer aviso prévio e inundavam
seu rosto, travesseiro e alma. Após trinta e sete minutos de catarse, saiu do transe, pegou o celular e discou pela primeira
vez em seis anos o número do telefone fixo que ainda sabia decorado.

Pandemia III
Se viu em uma casa que não era a sua, sem saber como havia chegado lá
Casa branca, de grades nas janelas
Construção no centro do terreno, um quintal com plantas
Não podia ser em outro lugar, senão no subúrbio de sua infância
Foi até a cozinha com seus azulejos desenhados e cheiro de afeto
Queria sair, olhar as flores sob o sol de outono
Abriu a porta e se deparou com um leão
Grande e dourado, rei das selvas no quintal
Voltou
Como sair?
A casa acolhedora se transmutou em prisão
Com as grades e o medo
Desperta do sonho surge a dúvida
O que fazer com a fera?
Joga no bicho ou leva para a análise.

Tassia veríssimo
Um sonho normal
Sentimos a falta!
Da simplicidade do cotidiano,
Correria, estresse, perca de sono,
Preocupações pacatas!
Tudo aquilo que queríamos nos livrar.
Alguns sonhos ambiciosos outros anormais.
No entanto hoje temos algo em comum,
O mesmo desejo!
A mesma saudade!
E o sonho de que tudo volte a normalidade.

Sirineu Bezerra

Ronda a cidade
Fofoca de verdade
Em baile de terceira idade,
E futebol de várzea,
Revelador de talentos.
Enche o boteco,
No fim da tarde,
Quando se resolvem
As questões nacionais
E os problemas mundiais.

CIRCUNDANTE
Roque Aloisio Weschenfelder

Jardins enfeitam casas,
Hortas alimentam famílias,
Caminham crianças à escola,
Uma índia pede esmola,
Na cabeça lhe bate uma bola.
Convívio, às vezes, fraterno,
Outras, conturbado;
Poeira de estrada,
Buraco na calçada,
Política carta marcada...
A estreita via do dia,
Um trilho por entre ideias;
Vendedora de trufas,
Velhinha de pantufas,
Plantando alhos e bugalhos...
A sombra vem da urbe,
Aranha-céus tapam a lua
Que os amantes suburbanos
Esperam a pino,
Acordando ao som de um sino,
Que chama pra missa

Roque Aloisio Weschenfelder , 71 anos, Timbaúva – Santa Rosa – RS ,escritor
premiado em centenas de concursos literários, integrante de mais de 2 centenas de
antologias e coletâneas, autor de 16 livros publicados e vários em obra. Revisor
textual, auxilia na publicação de livros, sendo proprietário da pequena editora
Escrita Criativa.

De sétimo dia na matriz.
Dança a periferia,
Em volta do urbano,

e-mail: roquealoisio@yahoo.com.br

Num som profano,

Facebook:

Sonhando o engano

www.facebook.com/roquealoisio.weschenfelder

De ser por não ter...

Instagram: @profroqueweschenfelder

Estações
Tempo que passa,
no planeta em rotação
e tiquetaquear do relógio,
uma nova estação.
Folhas caem, verde que cessa
renovar o vazio do coração.
Temperatura desacelera, vento frio,
um café, cachecol ou abraço para aquecer.
Colorido das flores na beira do rio,
floresce minha vida com esperanças.
Rosa, violeta, orquídea, lírio
um pequeno beija flor a voar.
Temperatura que ascende e aquece,
grãos de areia nas pontas dos pés.
Sol que irradia e reflete alegria.
No horizonte, infinidade de cores,
no céu, estrelas e o luar.

AGNES IZUMI NAGASHIMA

A luta do povo de Santxiê contra o exército de
concreto armado
Kamuu tira do pescoço o crachá de funcionário público e bate o ponto. Passa pela catraca na saída da
repartição e, na esquina, pega o ônibus onde se lê Noroeste. Desabotoa o nó da gravata e, pela janela, vê o cinza
do concreto curvilíneo do Plano Piloto se transformar, pouco a pouco, no verde queimado da vegetação rasteira
e de arbustos retorcidos do cerrado, que disputa espaço com arranha-céus.
Em pouquíssimos minutos, solicita parada, desce e caminha alguns quilômetros, até chegar diante de
um casal de ipês que, juntos, formam um portal verde. Kamuu tira os sapatos, pede permissão dos espíritos e,
descalço, atravessa o portal, que o leva a outro universo. Do lado de lá, seus pés nus tocam o chão sagrado. Ele
respira fundo, ouve o canto dos pássaros e sorri: está no Santuário dos Pajés.
Ali, onde não há reis ou presidentes, nada sobra ou falta, tampouco há por que se apressar, o tempo é
suspenso: o presente anda de mãos com o passado e o futuro. Naquele lugar, colhe-se o que se planta, todos se
olham nos olhos e é possível enxergar o horizonte.
Kamuu nem dá o segundo passo sem ouvir os gritos eufóricos dos filhos, que correm em sua direção e
o abraçam. Arrastam-no pelos braços e o levam até a fogueira, onde os demais o aguardam, enquanto entoam
cantorias. Logo, passam-lhe o violão e ele toca canções que o fazem lembrar os irmãos que partiram. Os mais
jovens registram tudo em fotos e vídeos e já postam na rede.
Entre uma música e outra, Kamuu conta a história do bravo guerreiro Santxiê, que lutou contra grandes
inimigos para que pudessem repousar agora sobre aquela terra. É como se ouvissem a voz deste a lhe sussurrar
nos ouvidos tal qual faz o vento. A sensação é de que Santxiê está ali. E está mesmo! Kamuu o convida a se
juntar à roda e as crianças pedem ao grande homem que conte novamente sobre a batalha pelo Santuário.
Os olhos dos curumins não piscam. Ninguém quer perder um segundo dos passos do guerreiro que
enfrentou espíritos funestos, gigantes de aço e exércitos de concreto armado.
Santxiê, então, conta que ele e os parentes, depois de muito caminhar, decidiram que ali seria seu refúgio,
porque foi onde reencontraram o espírito dos ancestrais. No cerrado, a meia distância da capital de concreto em
construção, podiam falar a própria língua, cantar como os antigos e dançar com os espíritos da natureza.
A casa foi feita com uma grande abertura no teto, por onde era possível ver as estrelas e se comunicar
com os parentes mais distantes. Ali viviam em festa.
Mas, um dia, o toré foi interrompido por um ronco misterioso e assustador. Os mais velhos procuravam
acalmar as crianças e as levaram seguras para dentro de casa. Os primeiros raios da manhã mostraram uma

grande clareira no campo e estranhas e enormes pegadas que não poderiam ser feitas por nenhum dos animais
que eles conheciam.
Nos dias seguintes, começaram a brotar do chão estacas de madeira pelos arredores. Eles as arrancavam
pela manhã, mas as estacas reapareceriam ao anoitecer.
O pior estava por vir. Passados uns dias, foram até eles criaturas sinistras, vestidas como se nevasse,
acompanhadas por uma tropa de homens trajados todos iguais, feito robôs fabricados na mesma fôrma.
Deixaram uns papéis em que se liam ordens para que abandonassem aquelas terras, onde seria edificado
o futuro. Na mesma hora, o povo de Santxiê disse que haviam criado raízes ali e, se arrancados do chão,
morreriam. Estava declarada a guerra.
Começaram a chegar máquinas e máquinas a derrubar árvores centenárias e o que mais estivesse pela
frente. O povo pintou-se de urucum e preparou o arco e flecha. Do outro lado, as armas cuspiam fogo. Os filhos
do Santuário resistiam bravamente: à dor, à lagrima e ao medo. Mas não eram páreo para os monstros de metal
e concreto, e suas garras de arame farpado.
Os inimigos davam a guerra por vencida, quando, de repente, viram aparecer mais e mais gente de
várias tribos e todos os cantos. Não entendiam de onde vinha aquele povo. Mal sabiam eles que o mundo
inteiro tomou conhecimento da ameaça que sofria o Santuário e muitos foram somar força.
A abertura no teto da casa mantinha-os em sintonia com outras espalhadas por diferentes partes do
planeta. E era exatamente por aquela fenda que chegava a multidão de guerreiros.
De mãos dadas e peito aberto, atentos à voz de Santxiê, enfrentaram o exército inimigo. Não estavam
sós. Eram muitos. Eram muito fortes. As máquinas viram nos olhos do povo a vida e a vontade de viver.
Acuadas, partiram em fuga. Para festejar a vitória, o povo de Santxiê fez uma grande roda e dançou e dançou
por horas e horas.
Depois de ouvir a história, Kamuu e os outros se levantam para celebrar a vida e também dançam de
mãos dadas em volta da fogueira. É possível ler no rosto de todos a alegria por estarem ali.
— Mas devemos nos manter vigilantes — alerta Santxiê. — O inimigo está sempre à espreita. E a
qualquer momento pode voltar.
A vontade é de ficar mais um pouco no calor da fogueira, mas todos entendem que é hora de se recolher,
porque a lua também precisa dormir e dar lugar ao sol.
Kamuu olha o horizonte e agradece por mais aquele dia. Eles vão repousar. Sabem que, com os primeiros
raios da manhã, precisarão atravessar o portal, como fazem a cada nascer do sol. Mas igualmente levam no
peito a certeza de que, ao fim do dia, estarão todos reunidos em volta da fogueira.
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50 livros de Zygmunt Bauman para baixar gratuitamente
Com a quarentena de coronavírus
ficar em casa se tornou quase
uma prisão, porém podemos tirar
alguma boa dessa situação ruim,
como por exemplo, melhorar ou até
começar a ter o hábito de leitura.
E que tal começar isso lendo uns
bons livros de Filosofia de um
dos maiores autores do século
XXI? Zygmunt Bauman foi um
sociólogo e filósofo polonês,
professor emérito de sociologia das
universidades de Leeds e Varsóvia.

Do Atlântico Ao Pacifico Em Um Só Dia. E de Fusca.
Valter Resende

Corria o inverno de 2016 e eu já havia rodado uns 4300 km
desde a minha casa na grande São Paulo até o litoral patagônico
da Argentina. Há umas duas semanas eu estava sozinho,
dirigindo um cansado Fusca 1975, e naqueles dias eu já havia
passado por matas atlânticas, pampas gaudérios, policiais
corruptos, pântanos, falésias, pinguins, policiais amáveis,
orcas, leões marinhos e um caralhão de coisas, que a minha
cabeça sonhadora de criança periférica, quis um dia passar.
Ao chegar em Puerto San Julian na Argentina, num fim de uma
linda tarde de skyline laranja e ventos patagônicos gelados que
atravessavam a minha roupa muito mal escolhida, eu abasteci
de gasolina em um dos poucos postos de serviços disponíveis
na região, o VW sujo de camadas de cores de poeiras que por si
já contavam histórias, e enchi os galões reserva de combustível
que eu levava no bagageiro de teto. Era uma preparação para
o dia seguinte, quando eu faria algo que ainda no primário eu
sonhava em fazer, amanhecer as margens do Oceano Atlântico
e viajar por terra até chegar no Oceano Pacifico no mesmo
dia. Eu que era um razoável aluno de geografia, sabia que há
alguns lugares no mundo que isso seria possível. A maioria
deles fica na America Central, que a geografia mais parece
uma linguiça e diminui as distâncias entre os dois oceanos.
Na America do Norte temos o México, e na America do Sul,
há as possibilidades de se fazer esta viagem em dois lugares.
Um é na Colômbia, e o segundo era exatamente onde eu iria
fazer a travessia no dia seguinte, saindo do litoral atlântico
sul argentino e indo até o Pacífico no Chile, que no meu caso
seria na cidade de Puerto Natales, mas precisamente no Golfo
Almirante Montt – que faz sim parte do Pacífico -, rodando por
estradas desertas, com quase nenhum apoio, muitos guanacos
cruzando a pista causando sérios acidentes que podem fazer sua
alma se destituir do seu corpo, ventos que chegam a tombar
caminhões, camadas repentinas de gelo no asfalto e um visual
deslumbrante. Após preparar o meu Fusquinha para o dia
seguinte, me hospedei em um hotel decadente na rua principal.
Estava morto de cansaço, pois havia dirigido mais de 800km
deste a cidade de Trelew, onde eu tinha passado uns dias
avistando orcas na Península Valdez e namorando uma francesa
que me roubou 37 dólares. Aqueles eram realmente dias
maravilhosos, destes que quase sangram os olhos de tanta beleza.
Dia seguinte, no cu da madrugada, eu já estava com o carro ligado
seguindo para a minha meta. Fiz questão de ir até a praia e olhar
pela última vez para o Atlântico naquela viajem, pois no final da
tarde, eu já estaria molhando os meus pés no Pacífico chileno.
Não eram muitos quilômetros, menos de 640, mas eu estava
ansioso com a minha missão de acordar num oceano e dormir em
outro, e o meu Fusquinha era temperamental, e poderia se negar

a seguir pelo meio do deserto. Peguei a famosa Ruta 3 em direção a
lendária Ruta 40, e segui pela escuridão, que pouco era quebrada pelos
fracos faróis do meu combalido veículo. Menos de dez quilômetros
de estrada, o clima me fodeu ainda mais a visão com a queda de uma
neblina densa como John Fante, e meus ombros estavam cada vez
mais tensos. O sol foi surgindo e meu nervosismo foi dando lugar a
sensação de estar no amanhecer mais maneiro da minha parca vida,
que depois de ganhar o Fusca do meu tio e vender o meu Farfisa pra
custear a viagem, estava eu aos 23 anos, na minha maior aventura.
Já na Ruta 40, o fortíssimo vento soprava de frente, e o Fusca de
pneus estreitos ia sambando pelo asfalto. Os guanacos que quase não
eram vistos há quilômetros atrás, agora cruzavam a estrada correndo
em bando, num perigo iminente de se atropelar um bicho daquele
tamanho e ele entrar pelo pára-brisa, interrompendo minha viagem
e possivelmente uma vida inteira de abusos que eu teria pela frente.
Refiz mentalmente as contas e conclui que ali pelo meio da tarde,
eu estaria em Puerto Natales. Naquela reta sem fim onde só se via
guanacos, emas, raposas e lebres, eu não cruzava com nenhum carro
há horas. Muito adiante, eu vi alguém que parecia estar usando
uma capa preta, tipo o Batman. Pensei falando: _Mas que porra o
homem morcego estaria fazendo no meio deste deserto? Fui me
aproximando, e o que parecia ser um maconheiro fantasiado, foi se
revelando ser um animal. Era um lindo e enorme condor. Eu parei
o carro na beira da estrada onde ele estava, e o bicho não fugiu. A
ave que em pé era do tamanho de um homem não muito grande,
permaneceu impávida. Desci do Fusca e o condor não saiu do lugar,
mas não desgrudava os olhos de mim. Fiquei a 20 centímetros dele
e a enorme ave apenas me olhava. Até abriu suas gigantes asas que
deveria ter uns três metros de envergadura, mas não tentou voar.
Foi ai que eu vi que o condor estava com um enorme machucado
debaixo de uma das asas. Me pus então a pensar em que diabos
eu faria para ajudar, pois a ave me olhava como um cracudo
implorando por uma pedra da droga. O silêncio da estrada foi
quebrado por um carro que veio sentido contrário e parou. Era um estancieiro que me disse que na vila de El Turbio, há pouco
mais de uma hora dali, eu encontraria uma médica veterinária chamada Paola, e que ela sempre ajudava animais feridos
da região. Mas eu deveria ter cuidado, pois se a policia me pegasse com o animal dentro do carro, eu poderia passar uma pela
temporada no frio patagônico de uma cadeia da província da Santa Cruz. Glup! O estancieiro me ajudou a por o condor no carro,
e o animal ocupou com suas gigantescas asas, o pouco espaço que havia no meio de mochilas e outras coisas no banco de trás.
Muita gente acha que um condor é uma ave de rapina e que come o que caça. Na verdade um condor é um primo vitaminado do urubu, e se
alimenta de carcaça de animais que morrem de causas naturais ou atacados por pumas. Ou seja, come carniça e cheira como tal. Então
aquele futum de proporções industriais estava viajando comigo no apertado Fusca, e já havia até cagado em cima do meu almoço do dia.
O deserto continuava a passar pelas janelas sujas do VW. Não haviam árvores, apenas uma vastidão de terra com uma vegetação
rasteira, mas mesmo assim era lindo. Hora ou outra, eu passava por extensões com algum acumulo de neve, onde sempre haviam
haréns de guanacos. Era tudo muito novo para mim, que imaginava ver um lindo e enorme condor voando a uns 100 metros, e estava
naquele momento com um ocupando todo o banco de trás do meu carro e comendo um saco de Doritos.
Eu estava confiante em chegar na comuna de El Turbio sem passar por nenhum bloqueio policial, pois diferente do norte da Argentina
que a cada 100km os policiais me pediam propina para eu seguir, na província de Santa Cruz, os poucos que me paravam era para
saber se eu estava precisando de algo. Mas se me pararem, e vissem um dos símbolos do pais sangrando e possivelmente sendo
levado para algum cativeiro, ai eu iria passar os próximos anos congelado numa prisão austral. Enquanto eu pensava nisso, o condor
vomitou cerca de 500ml de carniça na minha nuca, que se escorreu pelas costas e foi por dentro da roupa até o meu rabo. Que inferno!
Eu comecei a acelerar um pouco mais para pode me livrar do condor, que no inicio era majestoso e místico, e agora havia se tornado
um frangão preto e fedorento. Cheguei a dar 120 no velho Fusca para chegar mais rápido em El Turbio, mas a minha pressa se chocou
com o temperamento do motor fatigado, e o bólido oxidado começou a pipocar, cuspindo fogo pelo escape que afugentava as lebres
selvagens. Eu que era um debutante na arte de tomar no cu com um motor boxer, abri a tampa do motor, e aquelas junções de cabos,
mangueiras, fios e peças sujas com goteiras de óleo na parte inferior, não significavam nada para mim. Quinze minutos ali de cócoras,
sinto a presença de alguém se agachando ao meu lado. Era um sujeito de uns 50 anos, até que bem vestido, mas todo sujo de poeira e
cheirando a uma usina de álcool. Ele se ofereceu para ajudar e eu desconfiei, mas entre a embriagues dele e a minha plena ingerência
em consertos de motores fudidos, dei uma chance ao bêbado. Ele regulou alguns parafusos, limpou algumas coisas, deu um gole na
gasolina pra ver se era de uma boa safra, e pediu para que eu ligasse o carro. Bati na chave e o motor pegou. Eu o agradecia enquanto ele
me perguntava para onde eu iria, olhando para o condor. Contei toda a história e ele me pediu uma carona até El Turbio, onde morava e

trabalhava. Mas ele me alertou que eu, como condutor do carro, poderia ficar uma boa temporada na cadeia se a policia me
pegasse com o condor. Respondi que não poderia deixar o bicho ferido ali. E nisso a ave deu mais uma cagada fedorenta.
Fomos seguindo com o motor melhor do que antes, e meu caroneiro me contou que seu nome era Carlos, que
trabalhava numa divisão pública em El Turbio e que bebeu tanto que não sabia como havia parado tão longe.
Falei com ele no meu espanhol que os dias anteriores já o haviam melhorado, sobre a minha viagem cheia de
aventuras, e ele abriu um sorriso dizendo, “La vida es demasiado corta para que nuestros sueños pasen ilesos”.
Perguntei para Carlos se ele conhecia a veterinária Paola, e ele disse que sim, pois era muito famosa por retirar guanacos
presos nas cercas nas beiras das estradas, e que cuidava na medida do possível, dos animais selvagens da região. Carlos
que estava com uma ressaca infernal, deitou o banco dianteiro e pós o chapéu na cara para dormir. Nisso sua blusa
levantou e apareceu uma pistola presa na cintura dele. Carlos sentiu que eu fiquei assustado mas me tranqüilizou dizendo:
“Relájate chico, aquí en Santa Cruz todos necesitamos defendernos de los pumas”. Continuei a guiar o Fusca com um
puta vento lateral que insistia em tirar o carro da pista. A presença de caminhões e caminhonetes começou a ficar mais
frequente, e uma placa que na parte de cima dizia “Lãs Malvinas son Argentina”, embaixo apontava 25km para chegar
na Comuna El Turbio. Eu estava me rebosteando de medo da policia nos parar, pois eu, um brasileiro com mais títulos
mundiais que a Argentina, com o ferido ícone andino emplumado protegido por leis quase marciais no banco de trás cheio
de fezes e vômito, e um bêbado armado que facilmente seria confundido com o meu cúmplice, seríamos a diversão do
dia dos soldados. Puta que pariu.
Continuei cortando pela Ruta 40  aquele deserto e avistei mais uma placa, que dizia que El Turbio estava a 8km. Era para
eu estar feliz que o destino do lindo condor que vomitava e cagava o tempo todo no que eu usava como casa há semanas
estava chegando, mas o cagaço de ser revistado pelas autoridades federais na entrada da cidade, tirava a brisa do meu
furor. Até diminui a aceleração do meu idoso Fusquinha para aproveitar o restante de liberdade que me havia restado,
observando tal como o Gaucho Gil, toda a imensidão do deserto. Era inicio da tarde, quando eu comecei a avistar os
prédios de El Turbio, com suas empresas e as habitações espaçadas dos moradores. Diminui a velocidade para 40km/h
como sugeria as placas, e rezava por um Deus que eu nunca acreditei para que a guarita de vigilância que eu acabava de
avistar, estivesse com os oficiais acasernados. Já dava para ver a estação de controle e os cones que dividiam as pistas da
estrada de mão dupla, mas nada de guardas. Estava com quase certeza que passaria sem revista pela guarnição, quando
um policial saiu correndo da estação e me mandou parar. Fudeo!
Antes mesmo do policial chegar no carro, o condor que dormia há muito tempo, acordou e achou que seria uma excelente
ideia despreguiçar-se, abrindo as asas gigantes para fora das janelas abertas do carro, transformando o VW em um Fusca
alado. E neste momento o fedor do automóvel ficou pior, pois eu mandei um spray de bosta na minha cueca com o oficial
apontando a arma para a minha cabeça, dando voz de prisão pela captura do rei das altitudes andinas da Argentina. Eu
estava mesmo fodido, pois não havia a quem pedir ajuda. Estava ali, longe a uns cinco mil quilômetros de casa, com

pouco dinheiro, um animal protegido por lei federal ferido no banco traseiro e um bebum armado ao meu lado que ainda nem
tinha sido notado. Comecei a me arrepender por ter dado inicio aquela viagem, de ter vendido o meu maravilhoso Farfisa que
eu tocava, e que me ajudou a amar umas doze mulheres. Pensei no Fusca que nunca mais sairia de uma base da Gendarmeria
em Santa Cruz, onde aumentaria a sujeira enquanto caranchos fariam seus ninhos no bagageiro, e de todas as aventuras que
naquele momento eu estava trocando por ser currado dentro de uma prisão por dias por um bandoleiro de Comodoro Ridavia.
O oficial que efetivava a minha prisão, pediu apoio a um recruta para ajudar a retirar o gigante condor do minúsculo Fusca. O
pássaro estava extremamente calmo, como se fosse um canário que eu criei desde filhote em Osasco, e ele saiu facilmente do sedan
com as patas sobre o braço do oficial, mas sem antes o condor ter cagado mais uma vez dentro do Fusquinha, e principalmente
sobre o corpo do meu caronista armado, que a essa altura quase nem dava para ser visto de tanta merda de condor por cima.
Eu tentava falar que havia pego o pássaro já ferido na estrada e estava tentando levá-lo a Dra Paola, mas
o policial tinha certeza que o meu plano era cruzar a fronteira chilena e levar o animal para o pais vizinho.
Com o condor já dentro da guarita, os policiais voltaram para o carro, em busca de mais evidências, como
cocaína, maconha ou uma camisa do Zico. Carlos ainda dormia profundamente com o chapéu cobrindo a cara,
e com muito nojo, o policial de patente mais baixa, começou a revistar o bêbado coberto de bosta, até apalpar a
pistola, quando disse para o colega dele: “¡Este hijo de puta borracho y cubierto de mierda está armado!”. Pronto!
Fudeo mais ainda! Imaginem eu dividindo a sela com aquele aspirante a Butch Cassidy fedendo a Rio Pinheiros.
Antes mesmo de tirarem o chapéu da cara do bêbado Carlos, me levaram para a pequena base e me algemaram em uma barra
de ferro na parede. Eles voltaram para o carro que não estava no meu campo de visão, e de repente eu comecei a ouvir um
puta barulho de discussão. Não dava pra entender aquele espanhol falado rápido e gritado, mas era nítido que os três estavam
se desentendendo. Fudeu novamente! Os policiais vão ficar mais irritados com o bebum, e vão me mandar para alguma prisão
em Salta, onde eu quebrarei blocos de sal o dia todo. Comecei então a ouvir apenas os gritos do Carlos, e os policiais não
retrucavam. Ali já dava para entender bem, Carlos chamava eles em bom espanhol de cornudos, lame pollas, hijos de putas
dentre outras coisas que eu não entendia. Pensei eu: Carlos desarmou os dois e vai matá-los e depois a mim.
Houve uma certa calmaria, e comecei a ouvir passos em direção a humilde sede policial onde em minha cabeça, eu já começava
a cumprir a minha pena de 23 anos. Ai entram os três. Um dos policiais estava sem camisa, e Carlos limpava a bosta do corpo
com a farda do tenente. Meu Deus, põe mais 4 anos na minha pena. Então Carlos distribui tapas na nuca dos dois policiais,
e ambos começaram a me pedir desculpas, arriscando até um portunhol. Caralho! O que o bebum fez? Carlos também se
desculpa a mim pelo péssimo comportamento dos seus dois soldados, e que os patagônicos costumam ser mais hospitaleiros.
Carlos era um general da Gendarmeria Nacional Argentina, e enquanto me tiravam as algemas, ele disse que iria comigo até o
consultório da Doutora Paola.
Deixamos o animal sob os cuidados da especialista que nos agradeceu muito, e disse que em pouquíssimos dias ele estaria
voando pelos Andes. Ela até me deu seu telefone, que uns 3 anos depois eu usei para um encontro em Mendoza. Carlos com
a viatura oficial, me acompanhou pela Ruta 40 por poucos quilômetros até entrarmos numa estrada de terra que nos levou a
divisa do Chile, no Passo Laurita. Ele fez toda a burocracia da saída da Argentina e me deu um abraço dizendo: “De ahora en
adelante estarás en Chile, y allí no tengo poder”. Em pouco tempo eu já estava em Puerto Natales, no Golfo Almirante Montt
admirando a fantástica vista desta entrada do Oceano Pacifico. Fiquei ali uns dias, e depois fui para Torres Del Paine, o lugar
mais lindo que eu já estive na vida, onde todo o tempo que eu passei lá, sempre havia um enorme condor sobrevoando pelos
meus caminhos. Será que era ele?

Ilustração - Wilson Inacio

O BALÉ DAS AVES
O som romântico do sabiá

Cria na mata um belo mostruário

imponente

E a bico do Pica Pau a martelar

Transmite nos ares um lindo cenário

Demonstra com requinte sua proeza

Além do Tucano com seu enorme bicão

Convida a Gralha com seu
grito estridente

Ecoando diretamente na natureza
Formando uma cadência linear

A cauda em arco íris do Pavão
Com o colorido plumado da Arara

O canto trissilábico do Bem Te Vi

Simboliza uma aquarela no Faisão

E o cantarolar do Quero-Quero

Encanta o voo acrobático do Gavião

Realça a musicalidade da ecologia

E a destreza do Beija Flor, quando no
alto para.

Transforma os sons em poesia
Num misto de samba com bolero

Enquanto o Tico-Tico assobia
cadenciado

Para junto com o coleirinho
nela entrar.
A Gaivota com seu voo
maestral
E o Albatroz com suas
planagens suaves
Transforma o Pelicano numa
figura magistral
O Falcão num predador
fenomenal
Num verdadeiro balé das aves

O Trinca Ferro de canto romântico

O lépido Biguá mergulha para caçar

ALVARO DIAS

E a Cigarra com seu insistente
zunido

O Rouxinol com seu gorgorejo
engraçado

Email: alvarofdias@gmail.com

Criam seu próprio critério semântico

Rima com o Corruíra com seu canto
trinado

Transcende os mares e até o atlântico
Com seu rico portfólio aduzido
O ouro amarelo do Canário
E o azul anil do Azulão

Não deixando o Papagaio parar de falar
A Calopsita com seu topete irreverente
Contracena com o Pinguim a desfilar
O João de Barro com sua casa

Biografia
Após
minha
blindagem
como
sexagenário, aposentei-me e resolvi
fazer minhas artes. Adoro curtir
pássaros, de uma boa praia, cultivar
plantas em vaso principalmente
as frutíferas e as com flores. Não
bastasse, tiro um tempinho pára minhas
estrepolias literárias, como as duas que
seguem para participar desse projeto.

Contemplating the sun
Uns fechavam os olhos e passavam apressados
Quase que em pecado
Outros consideravam algo despudorado
Faziam o sinal da Santa Cruz
Rogavam-lhe pragas
Outros lançavam lhe comentários maldosos
E mesmo assim
Continuava.
Quase nua.
Dada, exposta
Em sua carne jovem e brilhante
Sujeita a todo tipo de agressão.
Mas como?
Porque?
Tão jovem
Tão solitária em meio a esse trânsito insano
Permanecia estática
Quase nua.
Era isso que tanto incomodava.
Quase nua...
A contemplar o sol
Por quanto tempo?
Não sei.
Dias...
Semanas talvez?
Ou até a próxima campanha.
Em algum lugar de 2019

André Camargo lopes

Sonhando com a Liberdade do Existir
Tinga das Gerais
Aqueles passos certos, passos fincados no meu eu território quintal de casa no antigo curralinho, hoje corinto, não com os
cunhos gregos, mas do sertão mineiro, paisagem memorável de um tal João rosa.eu criança aprendiz de viver e lembrar-me de
cada busca naquele vilarejo, onde o sol beijava primeiro, a lua nua iluminava o terreiro e as estrelas em êxtase saltitavam em
busca de pontos estratégicos para melhor assistirem àquele cenário onde eu, protagonista da peça: viver e lembrar, esbaldava na
criancice de mim peralta.
As brincadeiras no fundo do quintal, os meus movimentos aos olhos dos meus pais, eles já cascudos pelos ventos que em
sintonia com a sina lapidavam o meu caminho, fui saber adiante o que era: futuro.
As pessoas brotam das sagas e com elas o desejo de serem felizes.
Lembro-me fogosamente do sino da matriz mesmo não se cansando dos badalos, grita ainda hoje com fervor, como nos tempos
já enfeitados pela outrora. Lá, dona fina com o terço na mão e o véu na cabeça, me deixava confuso pela minha inocência em
imaginar que ela fosse a virgem santa do altar.
A minha mão trêmula à de mamãe fazia-me seguro e também papai, com os olhos de riso, deixava meu coração tão feliz, que
eu ensaiava flertes às minhas colegas de escola, mas, antes da reza, onde cada um pedia à sua maneira, eu pedia o tão sonhado
carrinho de plástico lá da loja do Jair broto.
Aquela capela ainda hoje ostenta seus traços aos meus olhos e os de todos. Voltar ao túnel do tempo rejuvenesce o viver do
ontem. o trem na estação dá o sinal de partida e na pracinha os aposentados da ferrovia, hoje nos trilhos da minha memória, com
seus jornais, liam atentamente enquanto o engraxate caprichava com o couro.
Na esquina, o seu Jeremias vaidoso e elegante na alfaiataria, para provar o terno de casimira, pois o casamento da filha era com
o telegrafista Josué, esse sabia das notícias.
A labuta não tem freio, pois nós anciãos do hoje, ainda nos resquícios da saudade, agigantamos ao assediar o passado que, no
limiar do dia, monta o cenário para a intrépida tarde, essa sem pressa ouve o chamado da noite.
A nossa palhoça a lamparina. O brilho dos nossos olhares na dança das chamas, o relâmpago iluminando e mostrando a
plantação no breu da noite, os trovões como zabumba trazia a lembrança do lundu, herança deixada pelos meus bisavôs: bento e
Maria. e no colo do estio os rumores nas redondezas eram de fartura e prosperidade...lembranças!
Ainda com os olhos fixos no final de tarde e a revoada expondo o desenho do dia, pude sentir que o chegar da noite seria um
presságio de lembranças e que lembranças!
Meu pai no limiar do seu querer espairecer me convidava a um passeio às margens do Velhas...Rio das velhas...tão novo em
minhas lembranças e no meu calcanhar as marcas da terra e os meus rastros aos do meu genitor, eram carimbos pelo enigmático
sertão.
A entrega lenta do sol ao entardecer faz do arrebol um lindo cenário e o rio ensaiando seu poema para o sarau, contava
ardentemente com a presença da plateia cintilante- as estrelas- para abrilhantar essa apoteose e alguns barqueiros em busca do
sustento e até tímidos pescadores nos barrancos emudeciam e rendiam ao espetáculo do supremo, envolvido de mistérios e poder.
A criação se recolhia à sua maneira, as galinhas no esforço do voo até o poleiro, o gado na mansidão do cansaço, aqui e ali
buscava o seu cantinho para melhor aquecer e passar aquela noite que prometia o frio charmoso da época.
Os que de madrugada, haviam saído para o campo, voltavam com os seus deveres cumpridos. Com o alívio de terem semeado
o fruto da alimentação na sagrada terra.
O vento assanhado convidava a brisa, com sua sutileza e em sintonia com as flores do sertão, perfumava os campos, aos olhos
do veloz colibri que espalhava o mel sugado das donzelas perfumadas do ipê, que em companhia do jequitibá ostentava o charme
para enfeitar aquele lindo palco.
A inspiradora lua, nua, chega num passe de mágica e cheia de charme, anuncia o primeiro poema da noite, declamado pela
singela borboleta, arranca aplausos incontidos. Os vaga-lumes na ribalta acendem as luzes, pois é momento de glória. A próxima
atração será o rouxinol, sempre afinadíssimo, deixando os casais mais apaixonados em meio aos beijos para aquecerem a natureza
e a vida.
A cada segundo, aquela minha viagem ia ganhando uma dimensão ímpar e adentrando na metamorfose, me sentia de mãos
dadas com o criador e as lágrimas começavam a brotar dos meus olhos, como uma cachoeira derramando rumo ao belo e eu,
coração sertão, me transformava ora em pó, ora em barro na busca do sensato direito de existir.
Voltar é preciso e eu desenhava em minha mente, o sorriso de mamãe e meus irmãos da janela daquela humilde morada, que
rica em minha alma sertão raiz, me dera sonhos e uma felicidade sem limites e que hoje exala essa saudade avassaladora.
Fim de espetáculo e novamente o céu começa a avermelhar-se, pois, o astro e loiro sol vêm em marcha e cortejo trazendo no
alforje o dia e o calor para aquecer almas e despertar um louco poeta, que em deleite sonhava com a vida de mãos dadas com
inocência do existir e no jardim do éden fantasia em mim, ficará armazenado na insistência de ter um dia um mundo com suas
verdadeiras cores e verdadeira liberdade para ser feliz!

Pelos caminhos de São João del-Rei
Após um exaustivo dia de trabalho, sentei-me num banco
da praça no Largo do Tamandaré. Eram 8 horas da noite.
Algumas vivas almas transitavam e seguiam pela calçada
nas proximidades do Córrego do Lenheiro. Outras, com seus
carros barulhentos, que espalhavam fuligem pelo ar, iam em
direção a sei lá onde. O moço do restaurante, o senhorzinho
da padaria, o homem de óculos... todos seguiam com seus
passos largos.
Que melancolia guardava essa cidade?! Com suas estátuas
a homenagear filhos ilustres... Mas, vez em quando, o
senhorzinho da estátua aparecia com alguma intervenção
nem um pouco agradável, porém, é o preço que se paga pela
popularidade. O sino dobrava, mas eu não sabia em qual das
igrejas. De onde eu estava, dava para ver uma estante repleta
de livros no prédio em frente. O que escondiam aquelas
páginas? Aquela cena era para mim objeto de curiosidade.
Seria o dono daquelas obras algum estudante de Letras, um
poeta, ou, quem sabe, um matemático? Hipóteses à parte,
guardava esse ser um tesouro de valor inestimável.
Uma moça com seus cabelos ao vento subia uma ruazinha
estreita com sua bicicleta com cestinha. Não sei por que razão
eu considerava as bicicletas com cestinhas um tanto quanto
poéticas, ou melhor, charmosas. Talvez eu tenha aprendido
isso nos filmes. Mas eu via também poesia nos dias de chuva
no cenário colonial de São João del-Rei.
Eu não suportava a ideia de ir para casa, deitar-me no sofá e ficar
olhando para uma tela. Isso me era demasiadamente monótono,
estático demais. Eu queria ver gente, mas, essencialmente, ver
que aquilo tudo era real. Eu queria observar a lua e contar as
estrelas, mesmo que minha mãe continuasse a insistir que contar
as estrelas fazia surgir verrugas nos dedos. Minhas reflexões
foram interrompidas pelo moço no banco ao lado, que começou
a assoviar uma canção do Scorpions, de muito bom gosto, por
sinal. E eu continuava admirarando a lua que estava igualzinha
a um pão de queijo.
Decidi subir pelo beco da romeira que dava acesso à rua
das três igrejas. Avistei um passinho da Via Sacra, em breve
começariam as celebrações da Semana Santa. Segui rumo
à catedral de Nossa Senhora do Pilar. A noite estava calma.
Pessoas passeavam com seus cachorros. Algumas paravam
em frente à igreja e faziam o sinal da cruz. O centro histórico
era envolto de um mistério, uma aura que causava-me uma
estranha sensação de nostalgia. As casas com suas luzes
apagadas, as janelinhas fechadas, a não ser uma exceção,
onde, em uma das janelas, um gato lambia suas patinhas.
Um cachorro remexia o lixo na esperança de encontrar algum
alimento.
Subi mais um pouco e, em frente à Igreja de Nossa Senhora
das Mercês, parei por alguns instantes, fechei os olhos e sentime em paz. Em uma das casas tocava uma canção de Cartola.
Enquanto eu seguia caminhando, esqueci-me das horas, mas,
pelo badalar dos sinos, parecia ser nove. Eu seguia com meus
passos solitários e tímidos. E, no beco do Cotovelo, parei para
observar algumas lagartixas na parede; talvez fossem felizes.
Cheguei em mais uma praça, de onde pude observar as torres
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Agora, tudo se faz o
mais profundo silêncio. Mas, de repente, o telefone toca, era
hora de voltar pra casa.

“Thais Andressa é jornalista e fotógrafa. Seu trabalho
tem como um dos viés, o diálogo entre as narrativas
visuais e a poesia. Trabalhou como repórter na
Gazeta de São João del-Rei e realizou exposições
fotográficas no Memorial Dom Lucas Moreira Neves
e no Centro Cultural Sesi Minas Ouro Preto”.

https://basiliobaran.wixsite.com/meusite

Basílio Baran

Presentes
Bom, como eu cheguei aqui? Acho que preciso entender isso antes de descobrir aonde vou.
Era um domingo, coloquei os chinelos, ia comprar pão, me sentir útil, e me deparei com uma caixa à porta,
correio. Trouxe-a pra dentro e abri. Outra caixa. Mari já havia me avisado. Ela estava em Uganda há algumas
semanas, missão humanitária. Me mandou uma mensagem um tempo antes sobre um presente que recebera. A
história era bizarra, uma menina tinha sido esfaqueada para que morresse sangrando em um ritual de sacrifício.
Como era algo religioso, os médicos estavam proibidos de ajudar. Mas Mari não aguentou vê-la agonizando e fez
uma cirurgia de emergência, sozinha. Em retribuição, a garota lhe deu esse presente. Era uma caixa lindamente
pintada em vermelho e dourado, fecho simples. Pelo que me disse, era encantada. Dentro da caixa, para que nunca
fosse perdida, estava a essência de Mari, abrigada em um objeto que a simbolizasse. Para que a magia funcionasse,
uma simples instrução precisava ser cumprida, a qual estava escrita no pequeno papel colado com durex na caixa,
a letra de minha esposa sublinhada com força, não abra.
Lembro de ter resmungando comigo mesmo que pelo menos algo ela ganhara. Interferir no ritual fez com que
precisasse apressar sua volta, os membros da tribo começaram a hostilizá-la. Examinei a caixa. Mari a mandou
pelo correio com medo de que abrissem no aeroporto. Era pesada, mas não sabia dizer se pelo material ou pelo
misterioso conteúdo. Deixei-a na prateleira da sala e fui comprar pão.
Mari voltou dias depois, um sorriso triste pelo fim adiantado. Jogou-se sobre mim, nos abraçamos, beijamos
e fomos para a cama antes de desempacotar. Caímos no sono. Acordei com o cheiro de café e pão na chapa.
Reclamei que eu é quem devia ter feito. Respondeu que não conseguiu se aguentar, estava morrendo de saudades,
era o jeito dela.
Eu trouxe um presente pra você.
Era uma jaqueta. Nada de especial, mas eu fiquei completamente apaixonado por ela, não podia escolher uma
melhor. O forro de pelos era muito aconchegante. Beijei e abracei Mari até ela explodir em risadas.
Não é nada demais. Ninguém usa lá, é muito barato.
Mas não importava. Mari parecia saber de mim o que eu mesmo não sabia. Passei a usar essa jaqueta sempre e
toda vez que me olhava no espelho com ela, pensava em como minha namorada era boa demais comigo, e com
todo mundo.
O cotidiano voltou. Um dia vi em promoção um estetoscópio, um Littmann, lindo. Em sete minutos e dois cliques
comprei. Ela usava o mesmo desde a faculdade, mas não sei se lembrei disso na hora. Quando abriu o pacote de
presente, lembro bem do sol pela janela ofuscando seu rosto, agradeceu-me, abraçou-me, beijou-me, disse que me
amava, que tinha adorado. Mas eu não consegui dormir naquela noite, ecoava em minha mente o momento em
que o sorriso dela surgia. Antes de abrir-se por completo, a ponta do lábio guardava algo de… ressalva, algo que
me incomodava profundamente e eu não sabia dizer o que era.
Não foram muitos dias até que suas sobrancelhas se levantaram perante outra embalagem. Mas quando descobriu o
quadro, pude verificar a mesma hesitação, a mesma lâmina em seu sorriso me perfurava novamente, complacência.
Ela aceitava meu presente, não o recebia. Não importava o quanto gostasse, nunca era exatamente o que queria.
Quando me abraçava, punha uma faca em minhas costas. Ela nunca disse isso, mas eu sabia, via na relutância de
seus gestos, na efusividade de seus agradecimentos, no sentido oculto entre suas palavras, agora tenho que achar
um lugar pra pôr isso. Sua voz alegre, viva, diluía-se lentamente ao final de cada frase, como um ator saindo do
personagem.
Você precisa parar de me mimar tanto.

Essas palavras, vindas depois de ter lhe dado o relógio, não saíam da minha cabeça. Naquele momento pareceu
uma brincadeira, mas aos poucos percebi que era uma ordem velada. Ela estava se cansando de ter que fingir que
gostava dos meus presentes. Então parei. Mari me fazia tão bem o tempo todo, era sempre caridosa, entregava-se
totalmente aos outros, sempre se sacrificava, sempre disposta a tornar meu dia melhor, amava tanto ela, não queria
incomodá-la. Eu só queria… eu só queria ela, eu só queria dar pra ela o que ela queria.
Tive que aposentar a jaqueta, de um dia pro outro começou a irritar minha pele. Não contei pra Mari. Deixei-a
no armário, mas logo tirei-a pois outras roupas começaram a causar o mesmo efeito, provavelmente era o pelo do
forro que estava se espalhando. Não tinha coragem de doá-la ou jogá-la no lixo, tinha sido um presente. Enterrei-a
bem fundo atrás de uns edredons velhos.
Começava a ser difícil ver Mari e não me sentir mal, parecia que havia um buraco entre nós que eu não conseguia
preencher. Passei a me concentrar muito no trabalho, a ponto de pegar vários turnos seguidos frequentemente. Eu
havia desenvolvido alguma forma de satisfação na rotina de enfermeiro, principalmente com fraturas expostas.
Precisava me segurar pra não rir de prazer durante os procedimentos.
Tudo começou a desabar depois de um chamado de emergência. Esfaqueamento. Eu corria junto à maca, entubando
o paciente, quando Mari chegou ao meu lado. Ela nem me olhou nos olhos. Fiquei subitamente tão ansioso que
minhas mãos, depois de mais de vinte horas de plantão, deixaram o respirador cair. Precipitei-me para pegá-lo,
mas tudo estava dando errado. Tremendo, entubei o paciente mal. Não conseguia estancar um dos ferimentos. Mari
gritava ordens, nunca a tinha visto daquele jeito. Fiquei ansioso, minhas mãos tremiam. Reclamaram que ele não
estava respirando. Me curvei pra arrumar o tubo tão desesperado que não ouvi as repetidas ordens pra desencostar.
O choque do desfibrilador me jogou para trás. Fiquei encostado contra a parede, atônito, vendo meus colegas, de
costas pra mim repetindo sem sucesso os procedimentos de reanimação. Mari tinha a cara fechada, juro que me
olhou de canto por um instante.
Me aconselharam, em um tom daquela mesma complacência que me fazia querer me degolar, a ir para casa
descansar. Mari me abraçou, disse que isso acontecia, que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava. Senti os
olhos dela perfurarem minha nuca enquanto eu ia embora.
Comecei a me sentir constantemente ansioso no trabalho, cometia erros estúpidos e cada um deles me fazia
ter picos de desespero e tremedeira. Lidei com isso do jeito que pude, mas não passou um mês até a enfermaria
descobrir quem estava roubando os tranquilizantes. Disseram que eu devia ser grato por ser apenas demitido.
Acho que o pior é que ela não desistia de mim. Disse que pagaria a clínica de reabilitação, achou um grupo de
apoio, pegou recomendações de psicólogos, mas isso apenas me irritava. Eu sabia qual era meu problema, o único
que eu não podia contar a ela, pois seria admitir o abismo entre nós e o fim de tudo. Disse que ia tentar sozinho
e menti que consegui parar. É claro que ela não acreditou, sabia de tudo, vi em seus olhos quando acordou e me
flagrou com o estetoscópio em seu peito. Apenas se mantinha quieta porque tinha esperança em mim, fazia de tudo
pra me animar enquanto eu a tratava com grosserias sem sentido. Em surtos de lucidez eu tentava consertar as
coisas, mas não conseguia me concentrar em nada do que fazia, não sabia por onde remontar a vida.
Não, não, eu consigo...
Não tem problema, amor, a gente tenta amanhã.
Deitou-se na cama, me abraçando de olhos fechados. Amanhã. E depois de amanhã, fingindo que era a primeira
vez. Ela ia me deixar, eu já sabia. Eu não queria chegar àquele ponto, seria trair a confiança dela, mas não via
outra saída. Precisava descobrir como chegar até ela. Então levantei de madrugada e peguei uma pílula do meu
esconderijo, mas ainda esfregava as mãos para aliviar a tensão quando peguei a caixa da prateleira. Era o único
jeito, murmurei várias vezes. O fecho se abriu sem força, em um estalo seco. Havia uma faca artesanal, ricamente
trabalhada, sangue seco na lâmina. Tomei outra pílula.
Bom saber que consertei as coisas antes do pior. Eu ainda sabia encontrar a carótida interna, comprovava o sangue
que atravessava o corredor.
Então foi assim que cheguei aqui.
Agora tudo está tão calmo. É estranho. O buraco entre nós agora parece estar em meu peito.
Acho que vou pra Uganda.
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Hábitos: comprar livros, folhear jornais e deambular.
Perfil: solitário, genial, amante do conhecimento e da palavra.
Sim, referimo-nos a Fernando António Nogueira Pessoa, considerado um dos maiores poetas portugueses e do
mundo. Nasce em 1888, na capital portuguesa, tendo contudo vivido nove anos da sua infância na colónia britânica
da África do Sul, Durban. No seu quinto aniversário, o seu pai morre. Neste mesmo período, Pessoa revela-se tímido,
mas genial, imaginativo e brilhante. Aos 17 anos, regressa a terras portuguesas para ingressar no Curso Superior de
Letras, que abandona dois anos depois, sem realizar qualquer exame. Ansiava apreender o mundo sozinho – que nem
um autêntico autodidata – e atira-se à filosofia, religião, sociologia e literatura.
Em 1912, publica a sua primeira crítica literária, em forma de ensaio; um ano mais tarde, surge o primeiro texto de
prosa (excerto incluído atualmente no Livro do Desassossego); e em 1914, os primeiros poemas de adulto.
Fernando Pessoa torna-se um dos vultos do movimento modernista português, aliando-se assim a nomes como
Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros. Porém, mais do que integrar, Pessoa antevia, criava, impulsionava e
instigava, assumindo-se como um vanguardista genuíno. Atentemos no “Intersecionismo” e no “Sensacionismo”,
ambos pensados pelo poeta. O primeiro, representado ao expoente em “Chuva Oblíqua”, caracteriza-se pela
interseção no poema de vários planos simultâneos de realidade: o interior e o exterior; o objetivo e o subjetivo;
o sonho e a realidade; o presente e o passado; o eu e o outro. Por sua vez, o “Sensacionismo” – traduzido no
heterónimo Álvaro de Campos, que legitima Alberto Caeiro como o mestre do movimento sensacionista – elege a
sensação como a única possibilidade de realidade.
Os últimos quinze anos de vida do poeta são passados na Rua Coelho da Rocha, nº16, que se transformou
posteriormente na Casa Fernando Pessoa. Na arca do poeta, onde se encontrava o seu espólio, entre o português,
inglês e francês, constavam mais de 25 mil folhas com poesia, peças de teatro, contos, filosofia, crítica literária,

traduções, teoria linguística, textos políticos, horóscopos e outros textos.
Porém, a genialidade de Fernando Pessoa ultrapassa a fronteira das palavras para se instaurar também no próprio
processo criativo. O fenómeno da heteronímia irrompe ainda na sua infância, atribuindo aos “outros eus” dados
biográficos, traços físicos, personalidades, ideologias políticas, crenças religiosas e universos literários muito
particulares.
Em português, destacam-se os três heterónimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos; e o semiheterónimo, Bernardo Soares. Na língua anglófona, surge a poesia e prosa de Alexander Search e Charles Robert
Anon. Em francês, apresenta-nos Jean Seul, um ensaísta isolado. Contudo, a linhagem heteronímica engloba ainda
tradutores, escritores de contos, um crítico literário inglês, um astrólogo, um filósofo, um frade, um nobre suicida e
uma mulher corcunda, Maria José.
Os investigadores da obra pessoana continuam a dedicar-se à exploração e contínua descoberta de um universo
literário imenso. Contudo — e enquanto não se desvelam todos os textos do grande poeta português —, os curiosos e
os amantes do acervo de Fernando Pessoa poderão aceder aqui a dezassete obras:
Cancioneiro | Livro do Desassossego | Ficções do interlúdio: para além do outro oceano de Coelho
Pacheco | Mensagem | O Banqueiro Anarquista | O Eu profundo e os outros Eus | O Guardador de Rebanhos | O
pastor amoroso | Poemas de Álvaro de Campos | Poemas de Fernando Pessoa | Poemas de Ricardo Reis | Poemas em
Inglês | Poemas Inconjuntos | Poemas Traduzidos | Poesias Inéditas | Primeiro Fausto

POR TRÁS DAS LINHAS INIMIGAS

Entre tantos saberes e dizeres que se constroem como a artilharia para dar suporte à linha de front contra
o Coronavírus, vulgo Covid-19, erguem-se várias trincheiras compostas por discursos profusos e difusos sobre
o quê, o quando e o como. De que se trata, então, este “pandemônio” que nos cerca por todos os lados? Quando
começou? Quando haverá cura? Quando termina esta saga que interrompe o cotidiano nosso de cada dia? Além
disso, como nos armamos, defendemo-nos e superamos, sobrevivendo, às vidas fragilizadas, atacadas ou em
suspensão?
A metáfora bélica não é despropositada, pois vivemos hoje uma guerra contra um organismo capaz de
propagação ampla e sob formas de contágio ainda nebulosas. Incrementamos, pois, nosso arsenal de defesas
externas (contra tudo que vem de fora) e internas (contra tudo que pode já ter entrado): luvas, álcool em gel,
água sanitária, detergentes, sabão neutro, vitamina A, B, C, D etc, clorocarochinha, cloroblablablá, aerohiit,
body combat, yoga, pilates, chá de erva-doce, chá matte, chá de bolinha verde da mata de não sei onde, bebidas
quentes, gargarejos, papel higiênico, papel toalha, tecido tnt, máscaras para todos os gostos e com variadas proporções de proteção e agora com variadas estampas para espantar o estigma! Não paramos por aí, se a artilharia
é pesada as táticas de entrincheiramento são resistentes e obstinadas, instituímos tácita ou forçosamente um
toque de recolher geral, ou quase geral, em que protegemos as fragilidades dos nossos corpos no aconchego de
nosso lar, solitários ou não. As paredes de nossas casas viraram nosso forte em meio à contaminação.
Descobrimos, ou melhor, reforçamos também a ideia de um ambiente virtual impenetrável, único local
em que este vírus não faz efeito e no qual nossos corpos são indestrutíveis. Cercamo-nos assim cada vez mais
de telas-vida, puras, limpas e, ainda assim e por isso mesmo, estamos todos mais expostos do que nunca. O
inimigo nos acua, nos força a desacelerar, refletir, defender, nos tornamos persecutórios além do que já éramos.
O inimigo está por toda parte, em toda parte e no aparte!
Não podemos negar, contudo, que possuímos, a despeito de nossos detratores contagiosos, armas de
pequeno porte, mas que potencializadas por este mesmo ambiente virtual tornaram-se verdadeiros mísseis de
longo alcance. Somos compelidos cada vez mais a criarmos estratégias sofisticadas e “memetizantes” de espantar o viço de morte que nos ronda de porta em porta. Entretenhamo-nos, pois! Diante de um vírus que nos tira
o fôlego, recuperemos e superemos o arfar contínuo por meio do riso, da mensagem amiga encriptografada em
emoticons, dos memes para toda e qualquer coisa, das lives, dos chats e meets que nos põem em movimento
estático e tem nos mantido sãos durante as privações de guerra.
Em meio a toda estratégia de enfrentamento, precisamos falar sobre os ataques autoimunes, logo, seguem aqueles que se acham indestrutíveis por natureza (corpos super-imunes, atléticos e impenetráveis) ou
aqueles que negam o próprio estado de sítio (corpos super arrogantes, delirantes) ou aqueles que não tem como
se paramentar (corpos invisíveis, expostos em demasia) e/ou ainda aqueles que estão no front (corpos humanos,
operacionais, falíveis). Que fazemos para proteger esses que não querem se proteger, os que não tem do que
se proteger, os que carecem de todas as proteções e os que precisam se proteger enquanto protegem? Enquanto a cura não vem, continuamos na prerrogativa do entrincheiramento, pois esta é uma guerra em que nossos
movimentos comprometem não só nossas posições seguras como toda a estratégia de defesa. Desse modo, as
medidas se fazem salutar, protejamos os que precisam e querem, e isolemos, nos afastemos ou combatamos de
um jeito ou de outro os que se uniram ao inimigo, servindo como corpos portadores e propagadores voluntária
e levianamente.

Por Carine Mendes

Festa de Rock
a marcha para
aglomera
sob as luzes
intermitentes
dos postes
daquela esquina…
endereço de festa…
a porta
aberta…
copos plásticos
e a marca vagabunda
da cerveja
determinam
a natureza
da festa…
ninguém lá
pra exigir
do outro
proeminência
econômica…
um rock
plebeu
soa lá de dentro

a escuridão
compensa-se
de som e fúria…
esses rocks
não envelhecem
a violência
a desigualdade
a consciência
baixa, média, periférica
sobrevive
às décadas…
os que bebem
na calçada
revezam-se
com os que
vão ao palco
vociferar
ruídos
de relevância social..
todos libertam-se

na festa de rock…
ao mesmo tempo
inaugura-se própria
e
dispensa-se outra
proteção...
espera-se
fins da madrugada
cada um
volta pra casa
com sua
fração.
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Lívia e o ovo
Felipe loureiro
Lívia viu o ovo e o ovo disse coisas difíceis para Lívia. Um fato qualquer ocorrido em um dia qualquer,
porém com uma força considerável. Desde então a vida e a loucura dessa moça nunca mais foram as mesmas.
É verdade que a pessoa em questão já não batia muito bem da cabeça antes mesmo do tal momento em que o
ovo lhe revelou um futuro inesperado. Contudo, a experiência profética por ela vivenciada remexeu ainda mais
com os seus neurônios naturalmente chacoalhados.
Lívia adorava cozinhar, mas os pratos que elaborava eram sempre individuais, posto que, a vida fez
questão de privá-la da possibilidade de grandes banquetes familiares, sem ao menos consultá-la previamente.
Nesse sentido, tendo perdido a mãe tão cedo, sentia a eterna falta de ter alguém próximo para lhe oferecer
orientações adequadas acerca do corte das cebolas ou do ponto exato das massas. Ainda assim, cozinhava,
produzia sua comida sustentada pelo único princípio cristão que sua mãe tivera tempo e força de fincar em sua
mente: “fazer o bem, sem olhar a quem”. Como não tinha ninguém para o bem, nem para o mal, fazia o bem
para si mesma.
A ausência materna tirou de Lívia uma coisa muito necessária, que talvez os especialistas possam chamar
de superego. A solidão vivenciada desde a mais antiga infância fez a moça ter muitas dificuldades de ouvir
conselhos e de confiar em alguém. Por exemplo, nas diversas vezes em que pressentiu a possibilidade de algum
laço emocional vir a se formar com determinada pessoa, afastava-se. Nesse tipo de situação a rotina era sempre
a mesma, Lívia desviava seu caminho desse afeto por medo e por precaução.
Ainda acerca das questões familiares que afetavam essa jovem, pode-se destacar que, na ausência da
mãe, restou-lhe o pai. No entanto, esse parecia loja de bairro periférico do Rio de Janeiro, as vezes era carnaval,
noutras festa de são João, ou, até mesmo Natal. Digo isso pois, aparecia em média uma vez por ano, variando
apenas a época ou a intenção. Em certas ocasiões levava a menina a festas, noutras à igreja, ou, trazia-lhe
presentes. Entretanto, a paternidade e a presença que tanta falta faziam à garota, o dito pai nunca foi capaz
de lhe ofertar. Mesmo assim, Lívia vivia, estudava, trabalhava, cozinhava e fritava ovos em busca de algum
significado para resistir aos dias que sempre nasciam e morriam sem dar a ela chance de se orientar em um
mundo tão cheio de gente e de solidão.
Dessa maneira, na falta de quem lhe cuidasse, Lívia cuidava de si mesma e fazia isso com grande esmero.
Não me refiro apenas aos exercícios físicos regulares e aos remédios que engolia, o cuidado que realmente
agradava a moça era o de cozinhar delícias para si mesma, as quais consumia quase sempre individualmente.
Observadores externos poderiam dizer que se trata de uma pessoa egoísta, mas não é o caso. Lívia apenas não
tinha ninguém com quem pudesse contar, quando certas pessoas apresentavam essas intenções a ela, a reação
padrão dela era fugir, por medo ou por precaução.
Contudo, pouco a pouco veio chegando a maturidade. A menina se percebeu mulher e, de maneira singela,
pôde observar que o tempo começou a fluir em uma velocidade bem maior, tornando-se escasso. Nesse sentido,
as horas gastas na cozinha foram reduzidas drasticamente, limitando-se ao tempo estritamente necessário
para a produção de alimentos úteis à manutenção do seu corpo funcional. Desse modo, na impossibilidade de
vivenciar adequadamente o único prazer que a vida ainda lhe subtraíra, desenvolveu um hábito terapêutico
deveras curioso, quando ficava triste, nervosa ou ansiosa, Lívia começava a fritar ovos.

Conforme os anos se aprofundavam e a vida se tornava desértica, Lívia manteve o seu curioso hábito
e o aperfeiçoou, dedicando-se a buscar a perfeição estética em cada ovo que fritasse. Lembro-me como fosse
hoje, numa das primeiras conversas íntimas que tivemos, a moça me confessou estar muito magoada com seu
namorado, um singelo rapaz a quem tentava amar. Neste exato dia, diante da frigideira, tentou executar uma
de suas especialidades, ovo frito com a gema mole. Entretanto, o que notou diante de seus olhos foi um ovo
instável, com a gema tão disforme que produziu uma imagem semelhante ao símbolo oriental “yng e yang”,
reconhecido por significar equilíbrio. Disse-me nessa altura que realmente estava precisando de equilíbrio
interior. Em seguida, brincou com a possibilidade de vislumbrar os fatos futuros nas imagens formada pelos
ovos que fritava. Achei engraçado que ela visse graça nesse fato, de minha parte ficou um certo medo. A
solidão de Lívia não seria aplacada por super-poderes, o amor não entraria por sua janela enquanto a moça
derretia a manteiga.
Nessa perspectiva, algumas semanas depois fui informado da aparição em sua frigideira antiaderente da
imagem de São Jorge montado em seu cavalo, a visão do famoso santo guerreiro levou minha amiga a concluir
que precisava de proteção. Ao invés de buscar auxílio na Igreja Católica dedicada especificamente a tal santo,
ou, em um terreiro de Umbanda que lhe oferecesse alguma orientação, a moça veio a mim com tal notícia e eu
nem soube o que dizer, apenas orientei que comprasse uma muda da planta conhecida como “espada de São
Jorge”, colocasse próxima à porta de casa e regasse a mesma três vezes na semana. A moça até seguiu meu
conselho, mas o rapaz a quem tentava amar não gostou da planta e a retirou do apartamento sem que a dona do
imóvel percebesse.
A despeito disso, dormiram juntos, tentaram se amar, ele gozou, ela tentou, ou seja, nada de novo sob
o sol. Até que na manhã seguinte acordaram juntos. O rapaz cobrou de Lívia um delicioso café da manhã e,
naturalmente, a moça foi ao fogão fritar seus ovos. Contudo, para um cristão as vezes basta um instante para
que tudo mude nessa vida. Eis que de algo tão natural e, em certa medida mecânico, deu-se uma mudança que
afetou seu destino de uma vez por todas: Lívia viu o ovo e o ovo desenhou com as tintas da gemaa imagem
de um bebê na quentura de sua frigideira antiaderente. Lívia fotografou a imagem com seu telefone, Lívia me
enviou a imagem através do seu telefone. Conversamos um pouco e decidimos abrir a mente e aceitar que quilo
poderia ter alguma capacidade profética. Seguindo meus conselhos, Lívia foi à farmácia, comprou um teste de
gravidez, voltou à casa, entrou no banheiro, fez o teste e, por fim veio o resultado. Lívia estava grávida.
A moça ainda não era capaz de amar o rapaz, seria capaz de amar sua obra? Seria capaz de amar um fruto
dessa árvore? Difícil! Lívia me disse que tentaria abortar sem ao menos revelar a seu fecundador da ocorrência
da gravidez. Nessa perspectiva, logo que soube de suas intenções a orientei que relaxasse um pouco, que
pensasse um pouco melhor pois haveria consequência, sejam físicas ou psicológicas decorrentes de qualquer
uma das duas escolhas possíveis. Ressaltei também que ela deveria decidir apenas após uma boa noite de sono.
Recordo-me também de estimulá-la a fritar um ovo logo que acordasse no dia seguinte, visando ter o máximo
de informações possíveis antes de escolher seu caminho. Nesse contexto, achei importante acompanhar minha
amiga naquele momento, tão logo acordei, ainda sob os primeiros raios da manhã me dirigi à sua casa.
Lívia transpirava ansiedade, já estava com fogo aceso, manteiga derretendo e tentando escolher entre
os doze ovos da cartela, aquele que fosse capaz de lhe revelar uma melhor sorte. Portanto, eu estava ali, bem
ao seu lado, no exato instante em que o ovo escolhido caiu apodrecido junto à manteiga derretida que suava na
chapa quente da sua frigideira antiaderente. Lívia não era de ferro, também não era de manteiga, por isso não
se derreteu e afirmou sem nenhum medo:
– eu não quero ter essa criança.

Vida
Fui acordando
Procurei a brisa quente
Que ainda hoje toca a gente
Delicada e estarrecida
Me levantei
Pois eu quis seguir em frente
Com meu peito tão latente
Me sentindo ainda perdida
Cambaleando
Pus-me firme pela estrada
Ao sentir-me atormentada
Com a boca adormecida
Me desdobrei
Pois em mim havia garra
Me forcei, me ergui na marra
Agarrei-me em minha vida.

PALAVRAS
Presença da ausência ou ausência da presença?
Saudade...
Querer ou poder? Vontade.
Infinitude ou tranquilidade? Céu.
Cheia ou nova? Lua.
Nascente ou poente? Sol.
Nascer ou morrer? Viver.
Aqui ou lá? Lugar.
Sorrir ou chorar? Sentir.
Idas ou vindas? Caminhos.
Partidas ou chegadas? Encontros
Gritar ou calar? Palavras.
Sapatos ou chinelos? Pés descalços.
Sonho ou realidade? Acordar.
Beijo ou mordida? Carinho.
Velho ou novo? Sentimento.
Avião ou pássaro? Voar.
Metade ou inteiro? Entrega.
Descobrir o sentido das coisas? É querer saber
demais...

Graziela Barduco, São Paulo/SP
Ivanilde Monari Toledo - 2015
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Eu não entendo o
amor,
mas amo.
Assim como não
entendo poesia,
mas poeto.

Clichê
Sou louco por você
Sou louco por
clichê
Não me interne,
nem me remedie.
Sou louco pela boca
tua,
Tua pele, teu olhar
Eu gosto da loucura
que é te amar.
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As folhas não sabem mais
O que é outono
O que é Haicai
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A LÁPIDE DE MÁRMORE ROSA
João Athayde Paula
Os dois irmãos gêmeos passavam dos oitenta anos e moravam juntos num pedacinho de terra nas proximidades
do perímetro urbano de Londrina, cuidavam da criação de galinhas, de alguns porcos magros, de uma minguada
hortaliça, de umas poucas árvores frutíferas e do cavalo que puxava a carroça para serviços de baldeação de
entulhos dos moradores da cidade. Mas raramente os velhinhos pegavam no batente, o dinheiro da aposentadoria
por idade era uma mixaria, é verdade, mas bastava para ambos: compravam uma peça de roupa só quando a do
corpo havia se transformado em molambo, comiam pouco, o suficiente para um homem ficar de pé, e coisas
simples, um prato de arroz com feijão e um ovo estrelado era uma iguaria e tanto. A luz era de lamparina, a água
de um poço cavado entre as pedras até encontrar um veio a uns nove metros de profundidade. Um chamava-se
Cosme, o outro Damião. Cada qual tinha o seu hobby. De manhãzinha, depois de tomarem uma caneca de café,
ambos sentavam-se em seus banquinhos de madeira, ali no alpendre, e protegidos pela sombra entregavam-se aos
seus afazeres sem tomar conhecimento dos dias compridos. Cosme entalhava cabeças de bode, vaca, onça e outros
bichos em pequenos pedaços de pau, Damião usava formão e martelo para cinzelar em pedras, nunca maiores que
uma mão fechada, imagens de santos ou de amigos já mortos. Cada qual queria humilhar o outro com um trabalho
que beirava à perfeição, competiam com tamanha e silenciosa rivalidade que o produto final cheirava a ódio –
pois é de senso comum que o ódio tem a virulenta flagrância do capeta; às vezes Cosme demorava semanas para
conseguir reproduzir num toco os olhos meigos e o bico recurvo de uma arara; às vezes Damião precisava de um
ou dois meses para esculpir com infinitos detalhes o rosto de uma pessoa que conhecera durante suas andanças
pelo mundo. Quando chegava a época das festas natalinas, dona Arminda, presidente do grupo de arrecadação
de objetos para o leilão em prol dos necessitados do município, vinha com a Kombi recolher as peças. E vinha
preparada para recompensar os velhinhos – no mês de dezembro deixava de depilar os sovacos e os mostrava aos
irmãos. Isso é o quanto bastava para os dois alimentarem nebulosas fantasias sexuais até a próxima visita, no final
do ano seguinte.

Na juventude Cosme e Damião tinham formado uma dupla sertaneja e faziam algum sucesso nas redondezas
cantando em festas de reisados, festas juninas e bailes de fins de semana nos bairros de Londrina, nas fazendas e
sítios. E se apaixonaram por Cesária, jovem prostituta que ganhava a vida no desmiliguido bordel de dona Jandira.
A moça – sem perspectiva de futuro, cansada de ter o cangote babujado por homens nojentos de bêbados e de
levar todos os dias na frente e atrás –, não se mostrou indiferente aos avanços dos rapazes, aceitava com prazer
os presentes que lhe eram ofertados, o grande problema é que ambos compravam mimos exatamente iguais. Um
dia Cesária exigiu que lhe trouxessem cada qual uma coisa diferente, a melhor dádiva falaria mais fundo ao seu
coração. Cosme lhe trouxe um corte de cetim vermelho estampado com grandes rosas amarelas; Damião optou por
presenteá-la com uma muda de orquídeas brancas. E Cesária não teve dúvida, escolheu Cosme. Em poucos meses
o gêmeo felizardo arranjou um trabalho sem registro de carteira na Serraria Borges & Irmãos, comprou o meio
alqueire de terreno pedregoso onde tudo o que se plantava só nascia por milagre, construiu o rancho, tirou Cesária
do puteiro e amasiaram-se. Um ano depois se casaram no civil e religioso.
Damião continuou a carreira musical cantando suas músicas sertanejas sem a companhia do irmão e, seja dita
a verdade, se deu muito bem, tinha uma voz vigorosa, entristecida, própria para as melodias de paixão e traições;
ganhava seus cobres – com a mesma irregularidade dos tempos da dupla – e os dissipava com a sanha dos que não
mais se importavam com o dia seguinte. Os sobreviventes daquela época ainda se recordam dos porres homéricos
de Damião nos bares mal-afamados da cidade, varando as madrugadas com o violão ao peito chorando as mágoas
lacerando-lhe o coração. Mais que dores do amor não correspondido, feriam-no a felicidade do casal Cosme e
Cesária. Porque, sim senhor, eles viviam harmoniosamente.
Um dia Damião ensacou a viola e rumou para a rodoviária, os olhos ardentes de cachaça, os passos trôpegos,
os cabelos desalinhados, a barba por fazer, a roupa amarfanhada, tomou um ônibus qualquer que acabara de
estacionar e sumiu no mundo. Os antigos contam que assim que o veículo partiu, Damião meteu a cabeça na janela
lateral e amaldiçoou todos os moradores que ousavam lançar-lhe um olhar de singela curiosidade; todas as árvores
ressequidas das calçadas, todos os animais domésticos que ciscavam no capim à beira da rua de terra batida ou
chafurdavam na imundície de algum esgoto a céu aberto – aos berros prometia nunca mais sujar os sapatos com o
pó vermelho de Londrina.
Cinquenta anos após estava de volta. Numa manhãzinha Cosme, viúvo há mais de dez anos, estava jogando uns
punhados de milho para as aves quando viu caminhando em sua direção um mendigo – tal o estado das roupas de

Damião – calçando um par de chinelas de couro endurecido e sem nenhuma bagagem. Apesar do longo tempo
de separação, reconheceram-se imediatamente. Não houve abraços nem sorrisos. Mediram-se da cabeça aos pés
e viram que não se diferenciavam no aspecto físico: ambos mostravam-se esqueléticos, os corpos tinham se
encolhidos os mesmos centímetros – haviam sido castigados pelas vicissitudes da vida com a mesma intensidade.
– Entre e tome uma caneca de café. Estou ocupado com a criação – disse Cosme.
Foi o que fez Damião. Depois lavou uns pratos de plástico com restos de comida que jaziam sobre a pia, avivou
o fogo nas achas enfiadas na boca do fogão a lenha na esperança de espantar o frio eterno alojado nas juntas do
corpo, sentou-se numa cadeira encostada à parede e ferrou no sono – só foi acordar por volta do meio dia, alertado
pelo sentido olfativo. Viu as panelas em cima da chapa do fogão com o alimento fumegante; fez um prato com
arroz e cenoura, feijão mulatinho com charque; foi para a mesa, pegou umas fatias da salada de tomate, comeu
como há muito tempo não fazia, encheu a caneca com um resto de café, bebeu, saiu para o quintal e lançou um
olhar comprido pelo terreno pedregoso, não viu nem o cavalo nem a carroça, sinal que o irmão estaria fazendo
algum carreto. Retornou à cozinha, sentou-se na cadeira, ajeitou os trapos no corpo e voltou a dormir. Por volta
das quatro da tarde acordou, sentindo-se bem, o corpo descansado após a longa jornada. Remexeu nas cinzas
do fogão à procura de brasas, encontrou algumas, jogou gravetos em cima, assoprou suavemente até a chama
brotar trêmula e começar a devorar os galhinhos – colocou achas, o fogo ficou forte, intenso, lambendo tudo com
voracidade. Buscou um balde de água no poço, pôs para amornar numa grande panela de alumínio – enquanto isso
não acontecia, foi ao quarto do irmão e pegou uma troca de roupas limpas. Então foi tomar banho no puxadinho
com um chuveiro precário feito com uma lata de vinte litros com uns furinhos na base. Quando Cosme chegou, ao
entardecer, o jantar estava pronto: um ensopado de abóbora madura com pedaços de linguiça, arroz e o indefectível
feijão. Jantaram em silêncio; depois, na sala, acomodaram-se em cadeiras em torno da mesa, Cosme ligou o
radinho de pilha, ouviram as notícias do programa “A Hora do Brasil”, em seguida se deleitaram com músicas
sertanejas até as nove e trinta da noite. Sem combinação prévia, foram para o quarto de Cosme e deitaram-se na
cama de casal, vestidos, um com as costas voltadas para o outro. Damião acordou primeiro, por isso fez o café e
tratou da criação. No dia seguinte, foi Cosme quem despertou com o canto do galo – dirigiu-se à cozinha, acendeu
o fogo, passou o café, bebeu uma canecada, saiu para o quintal e alimentou os bichos domésticos. E assim viviam
há mais de cinco anos.
Foi uma pedra no meio do caminho, literalmente, que abalou o convívio de ambos. Numa manhã do comecinho
de outubro tinham realizado na cidade um trabalho de carreto e, por volta das dez da manhã, retornavam para casa
quando alguma coisa rosa choque faiscando ao sol atraiu os olhos de Damião.
– Para a carroça – disse a Cosme. Assim que o cavalo imobilizou-se com os puxões da rédea, Damião saltou
afoito do veículo e correu trôpego pela estradinha de terra, o coração aos pulos ao identificar o objeto, assim que
se aproximou. Era uma pedra de mármore rosa. Não uma pedra qualquer, era uma lousa tumular maravilhosa, do
tamanho de um assento de cadeira, tão polida que parecia um espelho. E não tinha nenhuma inscrição. Com dedos
de escultor experiente, Damião acariciou a face da pedra como quem oferta toda a ternura do mundo à amada.
E visualizou seu nome e um epitáfio escritos caprichosamente na lindeza daquela planura. Abarcou a pedra com
força sobrenatural e a carregou para a carroça. Sentou-se ao lado do irmão com um sorriso que há muito, desde a
juventude, não lhe resplandecia no rosto.
– O que é aquilo? – perguntou Cosme enquanto tangia o cavalo.
– Uma lápide. A minha lápide.
– Grande merda – rugiu Cosme, a voz carregada de inveja.

Quando chegaram a casa, Damião colocou a pedra em cima do banquinho, ali na varanda, depois buscou um
balde de água, uma bucha e sabão, sentou-se no chão, o móvel entre as pernas abertas, e começou a tirar as nódoas
da lápide. Esfregou vigorosamente as manchas enquanto assoviava afinadamente melodias do seu tempo de cantor
sertanejo. Sentado no outro banquinho, Cosme olhava o irmão sentindo o gosto amargo da cobiça lhe subir do
estômago para o céu da boca. Damião terminou a limpeza, observou longamente o trabalho bem feito, voltou-se
para o irmão:
– Vá buscar o formão e o martelo.

Cosme nem se mexeu.
– Só se você escrever o meu nome também – disse.
– Nem pensar.
– Por quê?
– Por quê? Porque não quero o nome de um ladrão perto do meu.
– Ladrão? Nunca roubei nada na vida.
– Você me roubou a Cesária.
– Isso não é verdade, Damião...
– É a pura verdade. Vá logo pegar minhas coisas, mas que caralho.
Cosme levantou-se do banquinho e foi buscar o formão e o martelo na edícula onde guardavam suas coisas
de artesãos – espumando de ódio. Voltou com uma velha garrucha engatilhada. Damião nem olhou para Cosme
quando pressentiu sua presença às costas, apenas estendeu a mão para acolher os instrumentos. E recebeu um
tiro nos miolos. Tombou a cabeça estourada sobre lápide, estrebuchou e morreu – as pernas distendidas nas
laterais do banquinho. Cosme ergueu a cabeça do irmão segurando pelos cabelos emplastados de sangue e com
a mão livre puxou a lápide rosa, o peito arfando por causa da adrenalina a mil. Deu alguns passos abarcando
a pedra e caiu no quintal bem no meio de umas moitas de alecrim selvagem. Largou a lápide e engatinhou-se
em direção ao alpendre, o coração em ritmo cada vez mais acelerado. Uma pontada aguda o imobilizou quando
chegava perto do irmão.
Quando veio buscar as esculturas para o leilão, dona Arminda surpreendeu-se com os animais domésticos,
inclusive o cavalo, muito ariscos, como se tivessem retornado à ancestral origem selvagem, depois encontrou
o que restava dos dois irmãos comidos pelos urubus, vermes e outros bichos. Sentiu uma súbita tristeza,
lembrando-se de como ficava excitada ao mostrar os sovacos peludos para os taradinhos. Em seguida buscou
as peças produzidas naquele ano e armazenadas na edícula, presumindo sensatamente que o falecimento dos
artistas iria render lances espetaculares entre os compradores. Então viu a pedra rosa parcialmente encoberta
pelo mato e apresentando umas manchas escuras de lama, fezes de animais ou mesmo sangue. Não teve dúvidas,
carregou-a para a Kombi. De retorno à cidade, relatou ao delegado o encontro dos cadáveres e foi para casa.
Levou a lápide para a oficina aos fundos, onde seu filho montara uma oficina de consertos de motocicleta, e
pediu-lhe que a fragmentasse depois de uma lavagem caprichada. Uma hora depois recolheu os pedacinhos
da pedra numa bacia, foi para a sala de visitas da casa e os espalhou cuidadosamente no fundo do seu grande
aquário. As partículas rosa da lápide combinaram maravilhosamente com os coloridos peixinhos tropicais.

João Athayde de Paula
Moro em Londrina desde 2000 e publiquei três livros, a saber:
Os troféus (contos), Capricha na pontaria campeão (romance) e
Vestígios de vida (contos). Tenho 10 e-books disponibilizados na
plataforma da Amazon.

Sombras
Eu nunca pretendi ser uma pessoa de pensamentos profundos ou de grandes feitos. Para mim bastava ser
apenas mais uma na multidão e viver em paz. Sou uma pessoa básica. E acreditava que, mesmo sendo básica, tinha
direito a uma fatia do bolo, que é o que todos desejam. Quase tinha a certeza de que o melhor naco me chegaria logo,
e com uma maravilhosa e suculenta cereja em cima. Pensava que se fizesse tudo certinho e fosse boa para todos, teria
a recompensa na medida dos meus atos. É como aprendi com meus pais: faz do jeito que eu quero, senão vou te punir.
Estava sempre imaginando o que Deus achava do que eu fazia, mas tendia sempre a pensar que Ele me olhava com
complacência. Não só era crente, como também uma sonhadora. Porém, experimentar as coisas na idealização, não
nos prepara para a realidade.
Assim que abandonei quem eu queria ser, passei a pensar que Deus não me amava, para então pouco depois
afirmar que Ele não existia. Se soubesse o que sei hoje, se soubesse que o medo é um imã e que atrai o que mais temo,
minha vida teria sido diferente ou, pelo menos, teria forças para sair de um casamento abusivo e violento. Só quando
passei a viver sob o mesmo teto com meu marido é que fui perceber que a fatia do bolo estava estragada e a cereja
era falsa.
Fiquei casada por 15 anos. Insultos, que já existiam no namoro, continuaram a pipocar aqui e ali, sem
cerimônia alguma e até mesmo na frente de estranhos. De insultos passou para a humilhação até chegar ao ponto que
abusadores são mestres: minar toda e qualquer capacidade de pensar, escolher ou ser. Ao longo desses 15 anos, eu me
tornaria não mais que um saco de batatas. Se bem que saco de batatas ocupa espaço e serve para alguma coisa.
Naquele domingo, passava das 14:00 horas quando Amintas voltou para o almoço. Fedia à pinga. Frequentava
um botequim de esquina e entre jogatinas, muito álcool e bilhar, ficava horas se encharcando. Eu não ligava mais, se
bem que sabia que ia chegar bêbado e agressivo. Não era costume eu esperá-lo, o que para mim representava como
uma hora de recreio da escola onde podia comer em paz, sem seu olhar injetado e sua mastigação ruidosa. Quando
ele não estava, eram momentos de paz que eu aproveitava com todo fervor. Mas bastava ele apontar na estrada e meu
coração se apertava e o frio me invadia.
Introduziu seu pesado corpanzil na sala, batendo a porta às costas. Estava suado, cabelos desgrenhados e
deixou um rastro de terra com suas botinas sujas. Como sempre, nada reclamei e muito menos repeti o pedido de
deixar o calçado lá fora. Foi direto ao banheiro e após alguns minutos retornou ainda abotoando a calça. Tirou o cinto
jogando-o de lado. Na cozinha, me interpelou com rudeza:
— Cadê a comida?
Respondi que estava esquentando.
— Um minutinho só. Vou lavar alface — falei de costas para ele.
— Não quero. Bota a mesa que estou morto de fome.
Abriu a geladeira, pegou a garrafa d’água e bebeu com avidez, derramando no peito e na barriga. Coloquei a
mesa e ele sentou-se começando a fazer o prato. Obrigação cumprida, fui em direção à sala.
— Volta aqui. Preciso te falar — deu-me a ordem.
Meu coração disparou, senti um cheiro ruim no ar. Voltei e sentei-me diante dele, tentando oferecer-lhe o
olhar mais tranquilo que pude encontrar.
— A chácara está praticamente vendida.
Deu-me a notícia assim secamente, entre uma mastigada e outra, olhando para o prato. Do nada, ele resolvera
se desfazer de um lugar que eu amava e cuidava com tanto carinho, onde eu podia me refugiar nos momentos de
tristeza. Fiquei atônita e não pude me conter.
— Vendida? — falei mais alto do que queria. — A troco de que?
Ele levantou a cabeça com a boca cheia e me encarou. Falou, cuspindo alimento:

— Você não entende nada de negócios. Me ofereceram um bom preço e resolvi aceitar. E também isso aqui dá
muito trabalho e despesa — terminou a frase com ar de desdém, olhando em volta.
Não sei de onde ele tirou a ideia de que dava trabalho se era eu que cuidava praticamente de tudo.
— Cadê o pão? — ele ordena, ignorando minha indignação.
Mesmo assim, levantei-me e peguei no forno um filão.
— Mas que merda é essa? Pão seco, Luiza! Mania que tem de guardar pão velho.
Continuei de pé, enquanto ele pegava pedaços do pão duro e enfiava na boca já cheia. Reclamou mas comeu.
— Amintas, não estou entendendo a necessidade em se desfazer assim com urgência. Você está com dívidas?
— estranhei minha própria voz, que saiu trêmula.
Ele parou de mastigar por um segundo e olhou-me como se eu fosse um extraterrestre a ser desintegrado só
com o olhar. Vi que tinha tocado em seu ponto nevrálgico, pois sim, eu sabia que ele jogava pôquer e sempre perdia,
não era a primeira vez a nos desfazermos de bens para pagar dívidas dele. Vi sua impaciência quando estendeu o garfo
para o meu lado.
— Você não sabe de nada, mulher. Cuide da casa que eu sei o que fazer. Não escutou o que falei? Ofereceram
um ótimo preço — disse a última frase arregalando os olhos.
Nem perguntei qual era, pois sabia ser bem menos do que o valor no qual a chácara estava avaliada. Ele
precisava vendê-la por uma extrema necessidade: dívidas.
Permaneci parada, remoendo meu ódio, pensando em como manifestar meu descontentamento.
— Você não tem que achar nada. Mulher não sabe de negócios, eu que sei — olhou-me com desprezo. — Não
me serviu nem para dar um filho, fria na cama, é a mesma coisa que trepar com uma mulher de borracha.
Minha mente gritou, “não temos filho porque abortei por sua culpa e violência.” Quando abri a boca para tentar
argumentar, ele não me deixou falar.
— E não adianta fazer cara de muxoxo não. Vou vender a chácara e está acabado.
— Você poderia ter me preparado, me dá notícia assim de rompante, eu também sou dona — falei, morta de
medo, mas falei.
— Te comunicar? Ia fazer um escândalo que eu sei. Vocês mulheres são muito sentimentais, choram à toa.
Tenho horror de drama. Agora já está sabendo. A chácara será vendida — concluiu com empáfia natural.
Eu estava a ponto de pular em seu pescoço.
— E vamos para onde?
— Alugo uma casinha, apartamento, sei lá, tem muita coisa boa para alugar.
Pronto, assunto resolvido. Sai da chácara e vai para um apartamentinho, simples assim.
Começa a fazer o segundo prato e eu pego no forno a fôrma com os pães e deixo-a na mesa.
ira.

— Eu não assino a escritura — falei, tirando um resto de coragem bem lá do fundo, tentando controlar minha

De repente ele parou de mastigar e sua fisionomia de desaprovação se agigantou diante da minha fragilidade.
Ficamos nos fitando num breve silêncio incômodo, enquanto me pareceu ele pensar sobre minha afirmativa. Talvez
não esperasse por essa rebeldia, afinal sua cadelinha estava domesticada e mansa, presa na coleira. Dei discretamente
um passo em direção a sala, pronta para fugir. Enfim, ele vomitou com uma agressividade assustadora.
— Isso é o que você pensa — sua voz saiu baixa. — Também tem parte nisso aqui porque fiz a besteira de casar
em comunhão de bens. Mas faço você assinar, ah, se faço! Experimenta me atrapalhar, vai ver só. Eu mando e você vai
fazer exatamente como eu quero, está entendendo Luiza?!

Pegou mais um pão e voltou a mastigar ruidosamente, com a cara enfiada no prato. Permaneci imóvel junto
à porta da cozinha, meus olhos ardiam, o coração não serenava com as batidas a mil. Ao invés de fazer o que tinha
vontade, fiquei ali, qual uma estaca encostada, olhos no chão, esperando meu destino ser resolvido por alguém.
Não sei como se sucedeu, mas em dado momento ergo a cabeça assustada pelo movimento brusco
de Amintas. Ele levantou-se num pulo, empurrando a cadeira, que caiu, com uma mão na garganta e a outra
gesticulando em desespero, meio que tossindo e com dificuldade para respirar. Veio em minha direção, gesticulando,
olhos arregalados, com o rosto muito vermelho, tentando me pedir auxílio. De imediato, demorei um pouco a
entender o que estava acontecendo, porém, no instante seguinte, compreendi que Amintas estava engasgado e
pedia desesperadamente minha ajuda. Não sei explicar porque minha reação não foi a de socorrê-lo. Só sei dizer
que cada passo que ele dava, eu recuava três, até chegarmos a sala onde, em desespero e ainda com as mãos na
garganta, tentava puxar o ar. Caminhei de costas até a porta de entrada. Passei para o lado de fora com ele em
meu encalço, até que desabou. Caído de lado, ainda se debatendo, a cara roxa, boca aberta, da varanda, assisti os
últimos estertores de Amintas. Não levou muito tempo, foi se aquietando até ficar totalmente imóvel. Lembro-me
de ter permanecido ali, olhando-o demoradamente, quando então fui até ele e coloquei os dedos em seu pescoço
procurando alguma pulsação. Nada, meu marido estava morto. Tudo à minha volta era silêncio e inércia.
Naquele instante não vi somente o fim do meu marido, mas também a morte daquela Luiza que ele tinha
moldado. Pensei em Deus. Percebi que Ele falava comigo através de um mísero pedaço de pão seco colocado num
lugar estratégico. Como a vida pode ser maravilhosamente surpreendente! A oportunidade é tudo, não é mesmo?
Minha fé se restabelecia em questão de segundos. Deus existia e me amava! Enfim, o reconhecimento pelas minhas
boas ações tinha chegado, mesmo que tardio.
Aos poucos, fortes sensações começaram a me inundar, ocupando meus espaços vazios e tomando formas
próprias. Primeiro, tive um ataque de risos histéricos que durou vários minutos. Depois, ainda muito agitada,
desengasguei anos de repressão, todas as raivas engolidas, meus pensamentos de mais genuíno ódio, desprezo e
nojo. Expulsei minha revolta, soltei todo tipo de xingamento, disse tudo que pensava a respeito dele, do asco ao
contato com seu corpo, as inúmeras vezes que fiz sexo contra minha vontade, o filho que me fez perder. Blasfemei
contra nosso casamento, maldisse sua mãe fraca, seu pai escroto e todos os anos de humilhação e agressão que me
deu. E quando, finalmente, achei que havia extravasado o suficiente, chorei, chorei pela Luiza que havia acabado
de morrer mas que ainda me fazia sombra, pela mulher que não pude ser, pelo caminho que não consegui seguir.
No fim, chorei por dedicação à minha própria insignificância antes de me esvaziar e secar meu rosto.
Bem, eu precisava telefonar para a polícia ou SAMU, não sabia ainda ao certo quem chamar. Mas tive
receio, não podia arriscar que alguma suspeita caísse sobre mim. Então fui até o quarto, peguei meu chapéu de
costume e coloquei o relógio de pulso. Vi o protetor solar no armário e resolvi passá-lo depois de muito tempo
ignorando-o. Na despensa, peguei duas sacolas encordoadas e fui para fora. Ali, andei pela horta colhendo pés de
alface, tomate, rúcula, couve e algumas cenouras. Depois, fui para as jabuticabeiras carregadas. Fiquei uns bons
trinta minutos colhendo e comendo as mais suculentas. O vento quente balançava as folhas e fiquei observando e
pensando que recomeçaria tudo do zero. Agora eu teria o principal: liberdade. Não me importava com o que estava
por acontecer. Cobranças de dívidas, inventário, talvez realmente tivesse que vender a chácara. Mas isso seria uma
resolução só minha e de mais ninguém. Agora a rédea da minha vida estava nas minhas mãos novamente e eu sabia
que ia dar certo. Havia perdido tanta coisa que merecia o direito de ter tudo.
Teria ficado horas numa rede armada à sombra daquelas jabuticabeiras carregadinhas. Mas precisava
entrar e me deparar com meu querido marido caído. Peguei o telefone e disquei o número. Enquanto aguardava
eles chegarem, larguei descuidadamente as sacolas na entrada com o cuidado em deixar várias jabuticabas se
esparramarem. A cena estava perfeita. Sentei-me no sofá exibindo uma fisionomia de tristeza.
Dois dias depois do funeral, após sair de uma consulta com o advogado, fui a uma das melhores docerias
da cidade. Quem visse aquela mulher de vestido florido, cabelos soltos e uma leve maquiagem, saboreando um
maravilhoso pedaço de bolo com tanto entusiasmo, não diria ser uma recém-viúva. Foi o bolo mais gostoso que
comi em toda vida, ainda mais com aquela cereja que pedi de extra. Um deleite para meus olhos e paladar. Sentiame tão bem que até quase pude perceber Deus sentado ao meu lado regozijando- se comigo.

Molhado, quente e gelado
Iago Gonçalves Batista

A água escorria sem pressa junto de um chiado do chuveiro mal regulado, a bacia ao lado deixava-o aquecido. Pela
porta aberta a mãe observava o menino para ver se realmente estava se banhando, usando a bucha, o shampoo
e o condicionador. Avisara que desta vez não precisaria assistir a ele, uma vez que já era mocinho e precisava ter
suas intimidades próprias sob a condição de não usar a bacia que com muito esforço lhe cabia dentro. Esperneou e
gritou com sua mãe, queria a dita bacia esverdeada. O típico coração mole de mãe concedeu a ele o objeto sem tanta
resistência em razão do frio que os acometia, destacou que só usufruiria deste benefício porque o chuveiro da casa
estava fraco e não esquentava direito. Na realidade a modesta ducha não dava conta do frio e quanto menos água
saía dela mais quente ficava num fino caldo quente e grosso, era o que se tinha naquela época, não sendo possível se
deliciar com água quente a molhar o corpo todo, deveria escolher, ou a parte de frente ou de trás.
Fato era que o guri adorava ficar na bacia, que se afundava e dilatava por conta de seu tamanho, era maio e a
mirrada água que saía não encorajava uma brincadeira mais espalhafatosa. Permanecia na sua banheira, que ainda
cabia seu quadril com as pernas amontoadas na sua barriga, os joelhos já não ficavam submersos por mais que
quisesse, mesmo assim, ainda se divertia embora o frio vindo do corredor resvalasse neles.
– Já passou shampoo? Interrompeu a mãe, resoluta, apontando na porta.
– Estou passando, respondeu-lhe a distância.
Nem se levantava da bacia quentinha, seus banhos eram assim, sem deveres como a infância, mas escondia da mãe
sua inclinação ao desrespeito às regras, ou achava que se ocultava, esfregava com força a barra de sabão na bucha
e colocava sorrateiramente na saboneteira encharcada. No calor era diferente, pois tinha vontade de passar cremes
no cabelo e massageá-lo, fazer bastante espuma e pular no banho, seu pipi balançava de um lado para o outro. No
entanto, o fim de outono não tornava convidativos esses banhos completos, ficava apenas sentadinho até sua mãe
expulsá-lo ou a água esfriar-se.
Mesmo lentamente ia-se acumulando na pequena bacia a ponto de transbordá-la e ele lá imóvel aguardando não
sei o quê. Lembrou-se do seu pai e suas queixas com as contas de água e luz, se tinha algo que o deixava bravo
eram essas contas, dissera a eles que quando crescer pagaria todas para que não discutissem sobre isso, prometera
consigo pois não gostava de ver o pai bravo por isso. Só de lembrar dos gritos dele arrepiava sua espinha, sem
hesitar levanta-se e fecha a corrente, que pena, notou como estava gelada a torneira apesar da quentura do ambiente
e vapores que escapam pela porta entreaberta. A torneira permanecia gelada mesmo com o ambiente quente, sentiu
arrepio ao tocá-la. Sua mãe já lhe advertira que caso seu pai lhe pegasse enrolando no banho apanharia de cinta, por
isso fechou com mais força até parar qualquer gotejamento ainda que tímido.
Com os pés no chão, vem-lhe uma sensação contida, uma dor dentro de si, que possa ser, questiona. O frio
daquele metal gelado tocou a superfície da sua mão, escorregando pelos seus braços e vasculhando seu interior
até encontrar as partes mais baixas. Notou que seu pipi estava rijo, seu pai lhe aconselhara que para resolver isso
bastava fazer xixi para que voltasse ao normal, sempre seguia as ordens do seu pai, não ousara adivinhar nessas
coisas sérias, apenas obedecia sem resistência. Dizia também que se não ocorresse dessa forma deveria esquecê-lo
até que não sentisse mais nada.
Virou-se, ainda de pé, e fez na bacia como que seu pai orientara, menos a parte de urinar no vaso sanitário porque
foi na bacia mesmo. Após terminar afundou-se novamente na bacia que agora estava mais aquecida devido ao mijo.
Por espanto, a sensação não foi interrompida e continuava duro, brotava uma quentura pela fresta do seu pinto.
Seguiu com as instruções, tinha um segundo plano, mas como se esqueceria dele, era um tanto vago o conselho
do pai, como poderia renunciar aos sentidos. O tom calmo do pai: “é só esquecê-lo”, não traduzia com a mesma
facilidade em sua cabeça de criança. Com o indicador tocava-o dando umas dedadas nele que balançava de um lado
para outro sem que apercebesse qualquer princípio de flacidez.
Entregou-se aos pensamentos que de súbito o fazia lembrar outras pessoas nuas, a comparação com sua prima, de
mesma idade, foi inevitável que não tinha o mesmo que ele e fazia pipi sentada, um nojo parental abateu-lhe, mas
não desgarrou das imagens de sua prima no verão passado em que brincavam pelados no quintal com água de
mangueira, correndo de um lado para o outro, apenas uma imagem o perseguia, as partes íntimas de Júlia enquanto
molhava o pequeno shorts, escorria pelas suas partes. No meio da brincadeira nessa ocasião foi atrás da casa e
passou a espiá-la, notou que ela se agachava e estava urinando sentada. Não esquecera daquele momento, mas justo
agora trazia essa memória à tona.
Ao lembrar da prima e do receio de sua mãe que a qualquer momento entraria e iria instigá-lo do motivo, começou
a coçar-se naquela região do corpo, cedeu ao instinto, sem hesitação, uma coceira que só se sossega com unhas. A

satisfação ulterior não vacila, mas persiste outra vontade, um desejo que não encontrou asilo para esbanjar. Sai
da bacia, o fino cabelo um pouco seco colado no topo da cabeça à esquerda. Fica na ponta dos pés, enquanto os
olhos não desgrudam da porta, vencida a resistência, posiciona ele em cima da torneira, o toque desabrocha um
desassossego físico, que quanto mais cutuca a vontade de roçar aumenta.
O medo de sua mãe lhe surpreender naquela forma, grotesca, fixava em sua mente, nem mesmo ondinhas na
água distraíam-no. O atrito era acelerado e sem pausas. Essa ideia invadira-lhe e o fazia dedicar-se ao ato com
extremo cuidado, não se ouvia nada do contato da torneira com o seu pênis, nada audível para além do banheiro,
mas ele sentia, ou melhor, lá embaixo as veias sendo irrigadas incessantemente pelo fino sangue de garotinho
faziam com que as respostas aos estímulos eram quase instantâneas.
Não havia som qualquer do chuveiro, reinava o silêncio no banheiro, único contraste de fato era a porta aberta
que rangia em demasia por movimentos milimétricos, mas se fechasse ela perceberia e logo viria ali, não sabia
onde ela se encontrava, talvez estivesse na sala de costuras, não importa, pois estava por perto. Sempre pelas
redondezas pronta para acusá-lo. Envolto em prazer e curiosidade esquecera que aquela mulher pudesse aparecer
ali. Na verdade, torcera para que não acontecesse, assumira o risco do pecado, se não fosse agora quando
experimentaria algo parecido e similarmente instigante?
Era molhado e quente, mas também gelado, inclinava-se a torneira, algo impossível de evitar o atiçava ainda
mais. E no movimento de vai e vem guiado pela superfície geométrica da torneira num vão encontrava a
melhor posição, continuava o ato olhando-o fixamente e as mãos para trás, sentia receio por tocá-lo, apenas
aquele retângulo era responsável pelo seu prazer. Olhava para a bacia que refletia em meio ao mijo seu rosto
se contorcendo, aquele não era ele, ofegante, sua barriga estufava e exauria como um sapo coaxando, a figura
assustou-o, e fechou os olhos. Volta-se ao movimento que não cessava e de olhos fechados, na ponta dos pés,
prosseguia.
Já não sentia a parte superior do seu órgão. A rigidez na ponta dos pés enfraquecera, mas ainda se sustentava
por exímio equilíbrio que petrificava-se. Progressivamente sua respiração acelera, falta de controle esboça no seu
rosto pela abrição de boca. No fundo saberia que se a senhora o visse estaria em maus lençóis, além disso logo seu
pai chegaria do serviço, seria ainda pior se o achasse ali ou fosse delatado. Caso ocorresse de ser surpreendido,
ela o vigiaria em todos os banhos pelo resto da sua vida, agora que depois de tantas reclamações pudera enfim
ter alguma liberdade no banho, ainda que pequena, a porta já não ficava mais aberta totalmente, mas sim
destrancada e um curto espaço possibilitava a ele ainda pescar alguma sombra que atravessasse o corredor.
Prende o ar, corpo imóvel, visão turva, parou ofegante. Mordeu os lábios, como a saborear chocolate em suas
últimas pitadas adocicadas que grudam no fundo da garganta. Delícia breve. O que encapsulara dentro de si
ainda não fora expelido, a coisa permanecia lá dentro; relaxa os calcanhares no chão que numa mistura de água
e sabão o faz escorregar-se, vira a bacia e derrama por completo junto das espumas que sobe ao nível superior
do piso do box, sem divisórias, e molha todo banheiro seguindo até a porta. Por ora, livrara-se. A coceira
temporariamente cessa e dá lugar a questões distantes, não saberia quando seria a próxima vez, se apenas nos seus
desafiantes banhos, na escola, na sala, onde e quando ocorreria? Esses pensamentos lhe atravessaram enquanto
se enxugava de qualquer jeito e disparou ao seu quarto pisando em poças de água que se formavam entre os
vincos do piso. No quarto, enrolado na toalha amarelada, abre lentamente segurando a ponta em cada uma das
duas mãos esticando com o olhar direcionado à lâmpada, sereno, a grandeza de um serafim que, mesmo juvenil,
encontra-se consigo, descarta suas asas molhadas na cama e recolhe suas mãos que acariciam suas pernas e aperta
levemente as coxas subindo até os ombros que se abraça, senta-se no colchão e se enrubesce.
– Que demora é essa?! Seguido de um silêncio.
Após alguns instantes, bateu-se a porta.
– Você molhou a casa inteira, filho!!
– Foi sem querer, mãe.

Marcia Leal

Parcimônia Poética
Como se escreve Poesias?
Não sei explicar, ou melhor, não sei como fazer
para ensinar...
Elas surgem em um vai e vem...
Como se fossem canções de ninar.
Às vezes se ri de cada verso feito,
Deverás imperfeito,
Quer seja pela péssima rima! Palavras sem nexo,
nada, nada de trejeitos,
Afinal poesia não se explica,
Poesia surge,
Poesia ressurge...

Uma noite de Domingo
(Pseudônimo- MALU)
Ao longe se ouve uma música brega,
Destas de fim de noite...
Onde maquiagem se borra e salto alto se quebra;
Em algum almoço estendido, ou rolê preferido,
Mudou a sintonia...
Agora se ouve uma música em tom mais melódico, triste
por sinal,
Algo sobre o primeiro beijo, amor impossível, sofrível!
Luzes acesas, intenso lampejo e a música?
Ah! A música segue em tom de desprezo... Triste não
saber explicar!
E em meio ao findar do dia! Um dia de Domingo, ou
Uma noite de Domingo,
Vem um gosto de tormento, nuances de imprecisão,
O fim de semana se findando e a música ao longe se
distanciando...
Já é tarde, domingo se vai, e em sono profundo se cai...
Vem surgindo uma semana intensa, segunda-feira a
vigorar...
Incertezas, acasos do destino, tudo pode acontecer.
Afinal a Vida são surpresas, alegrias e tristezas,
Cada dia a nos impressionar, nos ensinar e nos moldar!
Paremos de pensar, refletir e talvez a insônia despertar.
Venha sono, venham sonhos, embale este ser,
Otimize-se! A semana logo irá começar!

Surge e ressurge sem nenhuma cerimônia,
O que se sabe, ou talvez o que não se sabe...
É que toda poesia, escrita ou simplesmente
replicada...
Surge com parcimônia!

Por que me calar?
Lutar contra o alheamento, combater
as indiferenças,
Banir as falas desnecessárias,
atrozes aos ouvidos, sinônimo de
“excrementos”!
Ter convicção de meu pensar,
Saber hora, momento de me resignar...
Bato no peito, grito bem alto:
“HEI, ESTE PAÍS NÃO TEM JEITO
NÃO?”
Ouço uníssono:
“NEM JEITO, NEM SOLUÇÃO...”.
Por hora nada a fazer...
Mas será?
Fico paralisada, aceitação, submissão...
SOCORRO! CLAMO POR
PUNIÇÃO!
Afinal, se tenho voz, se sinto pesar...
Oras!
POR QUE ME CALAR?

BISAVÓ OLGA EMOLDURADA
Sábado ! Sábado ! Nada do corpo, hoje é sábado ! Gritei a mim mesma e era um sábado de
amarelo tão vivo e claro de se usar óculos escuros.
De óculos escuros me levantei já era pra lá di meio dia e a porta que estranho, não mi deu bom
dia no seu ranger rotineiro das cansadas dobradiças, toda a casa era silêncio, denso, quente e
grosso como angu no centro da sala minha bisavó, cuja lembrança a mim se fazia inacessível
por motivos lá dela e eu era muito pequena quando ela foi pro lado de lá ou eu nem era
nascida... desde que mi entendo por gente talvez não sei mas ela sempre esteve lá e lá ela estava
emoldurada em madeira longe de lei, abocanhada aqui e ali por cupins sempre famintos ela
parecia que mi olhava bem nos olhos e parecia mesmo !…
Bom, daqui por diante agora deve ter já chegado a você as ideias eu delirava era o mormaço
que citei fazia esse dia, por ter acabado de acordar mais estar de óculos escuros a sala mal
iluminada, olha se houver lhe passado e justo e lógico, em mim não afirmo que não,não
passaria pela cabeça nenhuma explicação do tipo...mas olha era fato aconteceu seus olhos me
olhavam mesmo e os olhos eram de quem vai nos dizer algo foi quando em seguida seus lábios
ressequidos de velhice e tinta óleo se mexerem e palavras sairam de sua boca traçada a traço de
pincel bem fino e suas palavras mi questionavam acredita?!…
“ Vai menina chispa, minina boba! Que eu nu meu tempo, num fui mulher assim de fica
cum medo di tudo das cara feia que faz o mundo , si océ que tem que i buscar não tem outro
jeito num cai du céu nada que não chuva...para di guardar seus sonhos em cadirninhos que
as parede dessa casa me contam tudo viu?! Inclusive as poca vergonha que seu irmão anda
fazendo no banheiro…’ ela soltou um risinho e continuou.
“ E como esse mundo mudou mas outras coisa minha nossa senhora! As coisa que eu vejo
nessa tal di politica antes mi tivecem pintado cega e surda...agora vai ! Chispa pra rua essas
minina di hoje tem tudo e não querem nada cum nada e um trança, trança sem saber purque
di nada….” .
Ai quase a questionei, mas responder ao quadro?! Era muito pra mim, surreal e acontecia,
retirei os óculos, deitei os sobre a mesa e di cabeça baixa feito criança depois da bronca entrei
no banheiro calada dizer oque?! Oque você faria se sua bisavó emoldurada começassi a lhe
dizer umas boas verdades?! E daquele jeito que só as avós sabem?…
E ao passar por ela já di banho tomado num e que a olhei procurando aprovação?! Qui veio…
“ Hum tá bunita, boa sorte minha neta…” meu deus pensei comigo, eu estou realmente
enlouquecendo….” Vai logo minina, tá querendo aprovação do quadro de sua Bisa?!….” disse
ela quase caindo da parede di tanto que si saculejava as gargalhadas descobrira ali de onde
vinha aquele jeito de rir de todas as mulheres da família …
Apanhei bolsa , chave , celular e sai , fui pro mundo buscar oque dele queria, busquei como
quem busca remédio pra dor di dente, absorvente, busquei sorrindo quando oque mais queria
era deitar e chorar, chorei quando todos sorriam, tropeços , quedas, cai e quando o mundo
parecia fácil demais e os homens perfeitos e ameaçadores eu resisti não corri por ter em mim a
lembrança desse dia em que minha bisavó Olga falou comigo, “ Vai pra vida minina boba…” .
E fui.
Warlem Marques
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