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d-arte
REVISTA ELETRÔNICA E INTERATIVA ARTE E CULTURA



O PENSAMENTO É

LIVRE

Art. 220 - Constituição brasileira de 1988
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    § 3º Compete à lei federal:
        I -  regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada;
        II -  estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
    § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
    § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio.
    § 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade



#21
BRAZIL - 2022

Around the World



EXPEDIENTE - Revista D-arte 
Diretores de Redação : Wilson Inacio, Ronilson Rony
Jornalista: Aldo Moraes (0010993/PR) 
Site: dartelondrina.wordpress.com
Email: dartelondrina@gmail.com
Instagram: @dartelondrina

Saudações!  Apresentamos nossa 21ª edição da 
Revista D-arte. 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. 

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

A Revista D-ARTE, 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 digulgação em nossas edições.

Nosso objetivo é de maneira democrática, manter este espaço aberto, como forma de 
comunicação, entre artistas, obras e público. As opiniões expressas aqui e o conteúdo 
apresentado, não representam necessariamente a opinião da revista que, apenas, cumpre 
o papel de publicação dos mesmos. Nosso muito obrigado!

A revista pode ser baixada gratuitamente no endereço eletrônico:
https://dartelondrina.wordpress.com/

Apoio culturalRealização

www.ronilsonrony.com.br https://ongartebrasil.blogspot.com/https://wwidigital.wordpress.com/
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Narcisismo Digital
Eu! Eu! Eu! A era do

Via: Rincón de la Psicología

Se Narciso, o personagem mitológico que caiu 
na água por estar contemplando sua reflexão, 
vivesse hoje, inundaria suas redes sociais com 
selfies nas quais apareceria em primeiro plano 
mostrando seu físico invejável e sua vida 
perfeita.

Vivemos em uma época em que o narcisismo 
penetrou profundamente: buscamos a 
aprovação de amigos – embora seja mais 
apropriado dizer seguidores, o que não é o 
mesmo – em redes sociais, para nos sentirmos 
bem em relação a nós mesmos. E toda vez 
que recebemos um “like”, nosso ego cresce. 

Para obter esses “gostos”, muitas pessoas 
projetam uma versão idealizada de si mesmas, 
alimentando o personagem que desejam e não 
o que realmente são.

O que é narcisismo digital?
Com a chegada das tecnologias da informação 
e, em particular, das redes sociais, o 
narcisismo digital proliferou. É um conjunto 
de práticas de comunicação típicas do 
universo 2.0, baseado em um egocentrismo 
tão acentuado que faz fronteira com o 
patológico.

O narcisismo digital é expresso por meio de 
uma série de ações “extremas”, como tirar 

https://www.pensarcontemporaneo.com/eu-eu-eu-a-era-do-narcisismo-digital/



um grande número de selfies ou compartilhar 
momentos, que poderíamos classificar como 
muito íntimos, de suas vidas, praticamente 
todos os dias.

Compartilhar – ou melhor, compartilhar 
excessivamente – é o modo que esses 
narcisistas digitais têm de estar no mundo, 
torna-se um gesto instantâneo, impensável, 
uma extensão natural de si mesmo. Ensinar 
– às vezes de maneira espetacular, e quanto 
mais espetacular, melhor – tornou-se a 
principal forma de existir: elas só existem se 
puderem ser vistas e reconhecidas.

O psiquiatra Serge Tisseron referiu-se a esse 
fenômeno como “extimidade”, conceito que 
emprestou de Jacques Lacan e que indica 
o “desejo de mostrar fragmentos de sua 
privacidade a partir dos quais ignoramos o 
valor, com o risco de causar desinteresse ou 
mesmo rejeição”. nos interlocutores, mas com 
a esperança de que o olhar deles reconheça 
o seu valor e o torne realidade diante dos 
nossos olhos “.

Portanto, a extinção on-line tem um propósito 
específico: buscar aprovação e admiração, 
que é expressa através da quantidade de 
“curtidas” que você obtém para cada foto 
e os elogios que confirmam a imagem e a 
ideia que você quer transmitir de si mesmo. 
mesmo.

Isso cria um loop que se autoalimenta, 
especialmente quando recebem respostas 
positivas, confirmando a teoria de usos e 
gratificações, que diz que quanto mais uma 
pessoa percebe que um meio satisfaz algumas 
de suas necessidades, mais ele a usará 
precisamente para esse fim, especialmente 
se essa pessoa acredita que não é capaz de 
satisfazer essas necessidades no mundo real 
da mesma maneira.

Raio X do narcisista digital
“Ferozmente competitivo em sua 
reivindicação de aprovação e aplauso, 
ele desconfia da competição porque 
inconscientemente associa isso a um desejo 
excessivo de destruição. […] ganancioso 

enquanto seus desejos não conhecem limites, 
exige satisfação imediata e vive em um 
estado de desejo inquieto e permanente. 
insatisfeitos “, de modo que o sociólogo 
Christopher Lasch descreveu o narcisista 
moderno.

O narcisista digital encontra nas redes 
sociais o meio ideal para satisfazer 
suas necessidades, e estas, por sua vez, 
realimentam essas necessidades, como 
confirmado por um estudo realizado nas 
universidades de Swansea e Milão. Esses 
pesquisadores descobriram que dois terços 
das pessoas tendem a usar as redes sociais 
principalmente para publicar selfies, o que 
mostra que as redes sociais servem como 
multiplicadoras do desejo de ser o centro 
das atenções e satisfazer essa profunda 
necessidade de admiração.

Nesse mesmo estudo, também foi apreciado, 
pela primeira vez, que participantes que 
publicaram um número excessivo de 
selfies apresentaram 25% a mais de traços 
narcísicos, indo além do limite clínico do que 
é considerado um transtorno de personalidade 
narcisista.

No entanto, as redes sociais não atraem 
todos os tipos de narcisismo de forma igual. 
Outro estudo realizado na Universidade de 
Florença concluiu que as redes sociais atraem 
principalmente narcisistas vulneráveis, 
aqueles que se sentem mais inseguros e 
têm baixa autoestima, já que no ambiente 
online se sentem mais confiantes do que nas 
interações reais, Assim, eles usam as redes 
sociais como meio de obter a admiração que 
desejam.

O desaparecimento do Outro e a angústia 
existencial
O fenômeno do narcisismo digital é 
complexo. O filósofo e sociólogo Jean 
Baudrillard Reims acreditava que parte 
da explicação está no desaparecimento do 
Outro, que se deve – entre outros fatores – à 
disponibilidade absoluta de outros, apesar das 
distâncias.





Na prática, com as tecnologias que 
transcendem as distâncias, cria-se uma 
presença constante, há um sentimento de 
que o Outro está “imediatamente presente” 
mas ao mesmo tempo “implicitamente 
inexistente”. É um paradoxo porque o fato de 
os outros poderem estar presentes – sem estar 
fisicamente – quase imediatamente, faz com 
que o exercício mental de imaginar o outro 
seja inútil.

Nós não precisamos imaginar o que podemos 
ter virtualmente diante de nós. Mas o virtual 
não é completamente real. Essa dicotomia 
implicaria a queda do Outro dando lugar 
a um reforço do especular, do narcisismo. 
A ausência do Outro se traduz em pessoas 
obsessivamente preocupadas consigo 
mesmas, que, diante do medo da solidão 
e do desamparo, são atormentadas pela 
angústia existencial que resulta de estar mais 
conectado, mas sozinho.

O narcisismo digital seria, afinal, a expressão 
de um egocentrismo extremo alimentado pela 
angústia existencial que gera uma sociedade 
individualista e competitiva em que as 
pessoas são cada vez menos valorizadas pelo 
que são e mais pelo que aparecem. Uma 
sociedade em que não é construída para 
dentro, mas para fora, deixando o interior 
tão vazio que tem que ser sustentado por “eu 
curti” em imagens artificiais.

Pior de tudo, muitos dos narcisistas digitais 
não estão totalmente conscientes disso. 
Imersos no paradoxo “hipermoderno”, 
consideram-se “pessoas maduras, 
responsáveis, organizadas, eficazes e 
adaptáveis; adultos abertos, críticos e céticos; 
mas ao mesmo tempo são desestruturados, 
instáveis, influenciáveis, frívolos e 
superficiais “, como aponta o filósofo e 
sociólogo Gilles Lipovetsky.

Qual é o antídoto para o narcisismo digital?
É importante estar ciente de que é difícil – 
se não impossível – salvar aqueles que não 
querem ser salvos. Portanto, não faz sentido 

começar uma cruzada contra o narcisismo 
digital porque deveria ser um processo de 
desconstrução individual.

Os narcisistas digitais devem ter em 
mente, no entanto, que a imagem que estão 
projetando não é realista e, portanto, a 
aprovação que recebem é uma reflexão, não 
eles mesmos. Isso leva ao desapontamento, 
na melhor das hipóteses, e a falsas ilusões de 
grandeza que o desconectam completamente 
do mundo, no pior dos casos.

Viver para posar não é viver, significa perder 
as experiências mais autênticas da vida. 
Deixar a auto-estima e o humor flutuar de 
acordo com a quantidade de “likes” que 
recebeu a última selfie publicada envolve 
colocar-se completamente nas mãos de 
uma massa que às vezes pode se tornar 
particularmente cruel. A personalidade 
narcisista, ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, não é construída para ser à prova de 
balas, mas é uma frágil armadura de vidro.

A melhor maneira de se livrar do narcisismo 
digital é aprender a se desconectar, a se 
conectar com o mundo real. Não se trata de 
abandonar as redes sociais, mas de usá-las 
em sua medida adequada, e não se concentrar 
apenas em uma, mas desenvolver uma 
abordagem mais ampla.

A autenticidade também é um bom antídoto 
para conjurar o narcisismo digital dos tempos 
modernos. No final do dia, como Carl Jung 
disse: “o privilégio de sua vida é se tornar 
quem você realmente é”, tudo o mais é banal.



Alan Watts – Não vivemos em uma sociedade materialista, 
é muito pior: vivemos na sociedade das aparências
https://www.pensarcontemporaneo.com/alan-watts-nao-vivemos-em-uma-sociedade-materialista/

Adaptado de Rincón de la Psicología

A ascensão do consumismo nos fez pensar que 
vivemos em uma sociedade materialista. Quando 
nossa felicidade depende do que possuímos e 
do que somos capazes de comprar, é difícil não 
pensar que o materialismo tenha se apropriado 
de nossa cultura. No entanto, o filósofo Alan 
Watts pensou que a realidade é ainda pior: ele 
estava convencido de que nossa sociedade não 
é materialista, mas idolatra as aparências. E a 
diferença é substancial.

Na sociedade das aparências, a essência se perde
“Não é correto, muito menos, dizer que 
a civilização moderna é materialista, se 
entendermos como materialista a pessoa que 
ama a matéria. O cérebro moderno não ama 
matéria, mas as medidas, não os sólidos, mas as 
superfícies. Beba pela porcentagem de álcool e 
não pelo ‘corpo’ e pelo sabor do líquido. Construa 
para oferecer uma fachada impressionante, em 

vez de fornecer um espaço para viver ” , escreveu 
Watts.

E essa obsessão pela aparência se traduz 
praticamente em todas as esferas da vida 
cotidiana. “Compramos produtos projetados 
para apresentar uma fachada em detrimento de 
seu conteúdo: frutas enormes e sem gosto, pão 
que é pouco mais que uma espuma leve, vinho 
adulterado com produtos químicos e vegetais cujo 
sabor é devido às misturas secas dos tubos de 
ensaio que eles os dotam de uma celulose muito 
mais impressionante ”, acrescentou.

Na sociedade das aparências, a essência pouco 
importa. Quando se rende culto ao exterior adorar, 
se sacrifica de bom grado os benefícios em favor 
da aparência, uma aparência que deve transmitir 
uma mensagem clara e cujo único objetivo é 
se tornar um símbolo de status através do qual 
comunicamos nosso suposto valor a outros.



Quando escolhemos com base nas aparências 
e medidas, perdemos de vista as necessidades 
que os objetos devem atender. Acabamos 
comprando sofás bonitos e caros, mas tão 
desconfortáveis que dificilmente podem ser 
usados. Compramos o smartphone de acordo 
com sua marca, para poder exibir, em vez 
de analisar suas características técnicas. 
Ou escolhemos casas com salas enormes e 
cozinhas minúsculas, mais projetadas para 
impressionar os visitantes do que para viver 
confortavelmente. Obviamente, essa cadeia 
de escolhas “ruins” nos passará uma conta, 
uma conta que pagaremos com frustração, 
insatisfação e infelicidade.

A escolha pelas aparências nos condena a um 
estado de permanente frustração
A escolha das aparências nos condena a um 
estado de permanente frustração
O problema é que aqueles que sucumbem à 
aparência e às medidas estão “absolutamente 
frustrados, porque tentar agradar o cérebro é 
como tentar beber através dos ouvidos. Assim, 
são cada vez mais incapazes de um prazer 
autêntico, insensível às alegrias mais agudas 
e sutis da vida, que são, de fato, simples e 
extremamente comuns.

“O caráter vago, nebuloso e insaciável do 
desejo cerebral torna sua realização prática 
especialmente difícil, que se torna material e real. 
Em geral, o homem civilizado não sabe o que 
quer. […] Não procura satisfazer necessidades 
autênticas, porque não são coisas reais, mas os 
produtos secundários, os eflúvios e a atmosfera de 
coisas reais, sombras que carecem de existência 
separada de alguma substância ”, afirmou Watts.

O “desejo do cérebro” seria nossa obsessão por 
medidas e números, marcas e logotipos, coisas 
que podemos vangloriar na frente de amigos e 
que devem nos dar intensa estimulação sensorial, 
longe do prazer calmo e pleno que leva à 
verdadeira felicidade.

Obviamente, quando a aparência é priorizada, 
grande parte da satisfação e do prazer que as 
coisas podem trazer se perde. Quando o objetivo 
é exibir ou impressionar, em vez de experimentar, 
perdemos o prazer ao longo do caminho, porque 
estamos mais focados um no outro do que em 
nós mesmos.Isso nos condena a um ciclo. “A 
economia cerebral é um círculo vicioso fantástico 
que deve proporcionar uma excitação constante 

das terminações do ouvido, da visão e dos nervos, 
com fluxos incessantes de ruído e distrações 
visuais das quais é impossível se libertar […] 
Tudo é fabricado de forma semelhante para 
atrair sem procurar satisfação, para substituir 
toda gratificação parcial por um novo desejo ”, 
segundo Watts. Porque, na realidade, não são 
nossos desejos ou necessidades que satisfazemos 
cada vez que compramos algo, mas os desejos e 
necessidades que a sociedade nos impôs.

A rota de fuga, segundo Watts, não consiste em 
abraçar extrema frugalidade e renegar-se às coisas 
materiais, no estilo dos cínicos, mas em encontrar 
o prazer mais simples e pleno que as coisas 
podem nos proporcionar. Consiste em ter menos, 
mas desfrutá-lo mais, que é escolher as coisas 
com as quais nos cercamos, realmente levando em 
conta nossos desejos, gostos e necessidades.

Não é uma mudança banal; na realidade, implica 
uma profunda transformação interior em que 
afirmamos nossa identidade e nos dissociamos da 
moda passageira e do desejo de impressionar, de 
desfrutar do que realmente gostamos, sem culpa, 
arrependimento ou pressão.



EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS

INSCREVA-SE https://londrixfestival.com.br/literatura/

https://londrixfestival.com.br/literatura/






NANDA
FELIX

Divulgação



Nanda Fellyx é cantora de MPB e soul music, com um 
importante trabalho lançado em 2018 (Ela tira onda) com 
participação de Sandra de Sá, amiga e apoiadora de sua carreira. 
Nanda participou em 2021 do circuito de poemas batuque na 
caixa/edição mulher. Nesta entrevista, a jovem artista abre o 
coração e fala um pouco de sua vida e carreira:

   Nanda, é um prazer te entrevistar para a Revista D’arte. 
Fale um pouco de sua infância e de como a música chegou à 
sua vida 
 
Minha infância foi muito dura, minha mãe me criou sozinha 
trabalhava em 2 empregos e pagava pessoas para tomar conta de 
mim. Desde os 6 anos de idade ja afirmava em meu coração que 
seria cantora. E foi através do evangelho que comecei a cantar 
grupos infantis e coral gospel. 
 
 
Quais suas influências musicais e cite os shows marcantes 
em sua carreira
 
 Sou apaixonada por black music, pop e soul. Minhas 
influências musicas são: Sandra de Sá, Tim Maia, Elis Regina, 
James Brown, Michael Jackson e Beyonce. E o Show mais 
marcante pra mim foi com projeto Sandra de Sá e Elas no qual 
eu dividia o palco com Sandra de Sá e Simone Malafaia e uma 
multidão com mais de 20.000 mil pessoas cantavam em uma só 
voz minha música ELA TIRA ONDA que esta disponível em 
todas as plataformas digitais. 

Também me marcou muito a experiência de fazer uma turnê 
internacional pela Europa e cantar e cativar um público 
totalmente diferente, essa experiência me fez crescer muito 
profissionalmente. 

Como a pandemia atingiu sua produção musical?
 
 A Pandemia foi muito brutal e inesperada, de repente todos 
os shows foram cancelados, me veio um misto de emoções, 
preocupações e ansiedade. Mas Deus nos fortaleceu, criamos 
novos projetos e parcerias que em breve estaremos lançando. 
 
Como enfrentou os desafios durante a pandemia?
 
Com muita fé em Deus, me reinventando e tentando sempre 
criar novas oportunidades no meu setor de trabalho. 
 
Que mudanças enxerga no seu trabalho após a retomada? 

Com a retomada consigo enxergar meu trabalho mais maduro, 
consistente e forte.  
 
 
Deixe uma palavra para nosso leitores e os links de redes sociais 
para que possam conhecer seu trabalho: 
 
Minha palavra é: 
Jamais desista dos seus sonhos persista e tenha fé em Deus 
acima de tudo!!!

Por Aldo Moraes ENTREVISTA

 
Minhas redes sociais: 
Instagram @nandafellyxoficial 
Canal no youtube https://youtube.com/c/
NandaFellyx 
Facebook Nanda Fellyx
Contatos para shows: (21) 99252-1405  
Beto Coutinho



Por Aldo Moraes
ENTREVISTA

ST DAIME
BANDA

Fale um pouco do nascimento da banda 
e quando a música surge na vida de
vocês

A Banda St. Daime nasce na periferia da 
capital paulista em meados dos anos 2000, 
no extremo leste da cidade. Os atuais 
integrantes vem da periferia paulista, 
onde, desde a infância buscam sua 
sobrevivência. A música esteve sempre 
presente dentro do contexto cultural dos 
integrantes, sempre influenciados pela 
miscigenação de estilos, como se cultua 
em qualquer periferia brasileira. Mas 
a partir dos 15 anos essa pluralidade 
musical foi canalizada no estilo Rock’n 
Roll, onde passamos a estudar e criar 
nossa identidade musical. Da formação 
atual, todos integrantes já passaram por 
outras bandas e criaram seus próprios 
conceitos musicais, que diretamente se 
encaixaram nas letras e ideias da banda St. 
Daime, hoje a banda mescla identidades 

musicais trazidas das vivências dos anos 
80 / 90 e 2000, tendo uma “cozinha” com 
a experiência do baterista Toni Sfrizo e 
o baixista Marcos Alemão vivenciada no 
inicio de 80, dando espaço para a galera 
da frente como os guitarristas André Luiz 
e Micael e o vocalista Ton dos Santos a 
criar e repassar as mensagens das musicas 
criadas pelo nosso compositor Thiago 
Florencio.(que faz participações nos 
vocais da banda).

Qual a formação musical da Santo 
Daime e como é o trabalho de cada um e 
o trabalho coletivo na banda

Cada membro da banda contribui e 
acrescenta com muitas variáveis musicais 
e artísticas para um coletivo bem 
complexo e abrangente. Com influências 
individuais que vão desde o Heavy Metal 
até o Tropicalismo com muita influência 

Digulgação



no Rock Nacional dos anos 80, temos 
elementos suficientes para grandes 
aventuras musicais.

André Luiz com suas influências em 
rock classico aportando com os arranjos 
seguros na guitarra Mcael com sua 
virtuosidade apostando em algum 
momento improvisos e técnicas de solo 
exuberantes. Ton dos Santos com sua 
voz poderosa e de timbre inigualável 
em frente a plateia. Thiago Florêncio 
com suas letras conflitantes e as vezes 
dividindo os vocais no palco.
Marcos Alemão com seu baixo espiritual 
com referencias de Floyd.     Toni    Sfriso   
com sua batera pesada e ao mesmo tempo 
delicada em seu propósito.
Todo esse coletivo faz com que a banda 
traga a essência do bom e velho rock’n roll 
dolorido que choca, mas que sobretudo 
liberta.
Pode nos contar como surgem as letras 
de “Vamos Planejar um assassinato” e 
“Tenho que falar das flores”

Grande parte das letras da banda St. Daime 
surgiram e surgem da necessidade de 

expressão de sentimentos mais íntimos, 
primitivos e extremos do indivíduo, 
contrastando com uma realidade morna, 
enquadrada nos padrões conservador e 
hostil em que vivemos.

A música “Vamos Planejar um 
Assassinato” narra a tragetória de duas 
pessoas com sentimentos conflitantes 
em que o publico esta sedendo por 
um desfecho apocaliptico, onde todos 
se levantam para ver um espetáculo 
desastroso, até culminar na hipotese 
de um planejamento de um hipotético 
assassinato, onde não nada mais intimo 
que isso.

A música “Tenho que Falar das Flores” cita 
nossa vivência no grande dilema eterno da 
censura enraizada em nossas vidas, a dor 
que tem que ser escondida, para apenas 
mostrar a felicidade “instagramável” do 
momento, e que no final sempre surge 
a mesma pergunta: Tenho que esquecer 
dos espinhos, mas como, se sangro no 
caminho?

Quais os shows marcantes da banda e 
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quais as perspectivas para 2022

Dificil falar em show marcante, para 
nós todos os shows são de uma grande 
importância, porque a cada show vivemos 
um momento diferente de público 
diferente. Posso aqui relatar alguns que 
fizemos, como o primeiro dentro de um 
moto clube a convite de nosso amigo 
Alemão, onde apresentamos nossas 
músicas e alguns covers, tem também o 
que gravamos as imagens do CD que está 
no nosso canal do Youtube, e por ultimo 
o que dividimos o palco com a Banda 
365 ícones do rock nacional da década 
de 80, tem também o que foi gravação do 
clipe da musica “Boteco”. 

Como disse antes, cada show têm sua 
história e uma mistica diferente, e nós no 
palco procuramos retribuir toda energia 
e positividade que ganhamos do publico 
que nos assiste.

Nossa perspectiva como banda para 2022 

é de conquistas e realizações, sabemos 
que a caminhada não é facil, como não foi 
até agora, mas temos que acreditar que 
com boa música, sabedoria e o apoio dos 
amigos, consigamos atingir o máximo de 
pessoas possíveis e assim passar nossa 
mensagem. 
Hoje temos um sonho que é fazer 
apresentações fora de SP, e estamos 
fechando várias parcerias para que isso 
ocorra ainda esse ano. Agora em Janeiro 
entraremos em estudio para gravação de 
mais músicas que logo estarão nas redes 
sociais e plataformas. 



Por Aldo Moraes ENTREVISTA

BACCARIN

 Professor e escritor que vem conquistando cada vez mais leitores e espaço no mercado, Eduardo 
Baccarin tem vencido prêmios importantes e seus livros fortalecem o debate sobre o Brasil e sua 
história. Na poesia, o londrinense se destaca pelo reencontro com o amor e mais recentemente, 
seu livro “Variados sentimentos de uma alma em isolamento” reflete o momento atual da 
pandemia e a poesia como possibilidade de cura interior. Conversamos com o premiado autor e 
temas interessantes, surgiram nesta incrível trajetória:
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

 Eu cresci na Rua Borba Gato, na Vila Ipiranga, 
em Londrina.  Lá a gente vivia uma vida 
com liberdade, traquinagem e sonhos, muitos 
sonhos. Ao mesmo tempo que tive uma infância 
relativamente, desde cedo enxerguei que o 
mundo era maior que o quintal da minha casa, 
e que as diferenças gritavam.  Tenho DNA de 
políticos conservadores (Meu pai e meu tio foram 
presidentes da Câmara Municipal de Londrina, 
ambos eleitos pera ARENA, numa primeira 
eleição), mas bastava subir no muro de casa e via 
o retrato da opressão da Ditadura Militar. Meus 
vizinhos eram filhos de preso político, e sabiam - 
mesmo sendo crianças - o quanto o regime militar 
estava torturando e matando. Havia na mulher 
(uma querida técnica de enfermagem) o olhar 
justificadamente assustado de quem sentia o perigo 
de também ser presa, só por ser esposa de um 
“subversivo”. 

Menos de cinquenta metros de casa ficava o 
icônico Bar do Tio Mário, reduto etílico da 
intelectualidade e resistência londrinense nos 
anos 1960. Apolo Theodoro foi  minha primeira 
referência cultural.  O cenário da minha infância 
já apareceu em alguns poemas meus, e agora no 
romance O HOMEM DO TEMPO (Vencedor 
do V Concurso da Editora Leia Livros) é onde 
o personagem principal cresce. Meus amigos de 
infância aparecem como amigos de Isaac Carvalho 
e numa passagem do romance, eu dou um abraço 
nele.
 
 Minha relação inicial com a literatura aconteceu 
na sala de aula. Apaixonado por uma colega de sala 
(ela ainda não sabe que foi minha primeira musa, 
por isso vou declinar mais uma vez mencionar 
seu nome) fiz minhas primeiras incursões. Gostei 
do resultado, mas evidentemente não mostrei a 
ninguém. Guardei e perdi quase todas. Apenas uma 
das primeiras memorizei e vez por outra declamo. 
Essa é a mais engraçada porque fala de um fim 
de romance, que na verdade nunca aconteceu. 
Foi platonismo puro. Depois, o João Arruda 
(jornalista), meu colega de sala, me apresentou ao 
mundo do Teatro e deixei os versos um pouco de 
lado, só retomando em 1978, coincidentemente o 
ano em que conheci a Josy Galvão. 

Fui fundador do Grupo Proteu e com ela ensaiamos 
duas peças juntos  mas acabamos fazendo só 
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uma. (Eu chovo, tu choves, ele chove da Sylvia 
Orthof), porque como ela era menor de idade não 
foi autorizada a participar da apresentação de 
Calabar, o elogio da traição (do Chico Buarque e 
Ruy Guerra), na estreia nacional do espetáculo, 
com direção da Nitis Jacon, em 3/11/1979 numa 
versão reduzida do FILO.
Nos anos 1980 conheço Marinósio Filho e 
participo de alguns murais de poemas. Com o 
autor da marcha carnavalesca Cachaça, senti os 
versos acontecendo com maior fluidez. Várias 
tardes fui até o sobrado onde ele morava na 
Rua Santa Catarina, e ali entre doses de uísque 
e trocas de ideias fui desenvolvendo intimidade 
com a poesia. Também nessa época começo 
no rádio Londrinense, e em 1983 lanço meu 
primeiro livro de poemas 3 ANOS (em parceria 
com Rosby Queiroz) com prefácio do médico e 
poeta londrinense Luiz Carlos Leme Franco (à 
época primeiro secretário da Academia de Letras 
de Londrina)

 Nesse primeiro livro, há o poema LÚMEN que 
fiz para Josy Galvão após o primeiro término 
do nosso namoro. Esse poema foi musicado 

pelo Eduardo Blanco e em 1984 ele foi vice-
campeão do Festival Música Viva do Colégio 
Positivo, tendo sido gravada em um LP do 
evento. Também nos anos 1980 - muito graças 
ao fato de trabalhar em rádio - desenvolvo 
contatos com alguns cantores famosos e esboço 
algumas parcerias enviando letras para serem 
posteriormente musicadas. 

Uma dessas letras estava no meu segundo livro 
de poemas (o primeiro sozinho) CAMINHADA 
( agora prefaciado pelo próprio Marinósio Filho) 
e chama-se LAÇOS. Foi musicada pela Jane 
Duboc  e em 1984 ficamos em terceiro lugar na 
Mostra de MPB de Londrina, sendo a canção 
defendida pela Claudia Ramos que hoje  mora 
em Florianópolis. Também nesse período fundei 
a Escola de Samba Unidos do Jardim do Sol e lá 
fiz alguns temas enredos e samba-enredos.
 
Em 1985 mudei para São Paulo onde vivi um 
ano. Lá ingressei na ala de compositores da 
Vai-Vai e fiz um samba de quadra (sozinho) 
e participei da composição de um samba que 
disputou o samba-enredo, mas ficou em terceiro 
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lugar. Também nesse período tive 
meu primeiro trabalho “roubado” 
por uma personalidade do mundo 
sertanejo. Trato desse assunto no 
meu romance A MENINA E O 
POETA que deve ser lançado no 
final do ano
A partir de 1986 começo a ter 
problemas com o álcool, numa 
relação que só iria piorar nos 
vinte e cinco anos seguintes, e por 
isso praticamente me afastei dos 
poemas, apenas escrevendo para 
mim ou para algumas namoradas 
e acventuras amorosas, mas não 
publicando. Nessa fase prostituí 
muito minha arte, fazendo dela 

algo bem próximo da pornografia. Hoje vejo 
como esse tempo foi perdido, mesmo com 
um aprendizado tão grande. Por causa disso, 
especialmente, só em 2012 lanço meu terceiro 
livro de poesia Uaauuu!!!

LITERATURA

2) Para responder essa pergunta, vou ter que 
continuar falando da evolução da minha escrita 
(RISOS). Por conta do meu envolvimento com 
o álcool, acabei deixando muita coisa para 
trás. Uma delas foi a minha graduação em 
Letras. Em 2013 retomo (pela terceira vez) o 
curso e por conta da atualização do currículo, 
só consegui dispensa em três matérias. Até o 
estágio tive de fazer inteiro, mesmo tendo mais 
de vinte anos de sala de aula. Precisei dar conta 
de tanta leitura com o trabalho. Nessa época 
já era convertido e já havia recebido a palavra 
que Deus remia o tempo na minha vida. Assim, 
mesmo pensando em desistir, não podia fazê-
lo. Foi aí que Ele me deu a estratégia de dividir 
meu tempo. Confesso que não consigo, até hoje, 
estudar mais de hora e meia. Preciso, depois 
desse tempo, de uma “rota de fuga”, e esse 
caminho sempre é para a escrita criativa. Então, 
se tenho uma hora livre todos os dias, divido 
meu tempo em meia hora para os estudos e a 
outra meia para a escrita criativa. Escrevo num 
ritmo bastante acelerado seis dias por semana. 

O descanso é sagrado e nesse dia não trabalho 
em nada. Nos demais, estudar e escrever quase 

alucinadamente é uma meta. Por isso, consegui 
terminar a graduação com uma média 8,9, 
concluí a especialização dentro do prazo com 
nota 10,0 e repeti a dose no Mestrado, quando 
muitos pedem prorrogação. Como diz a Bíblia, 
o velhinho aqui tá voando e sonhando alto com 
gás de um jovem de 18 anos.        

     Sobre o meu processo de criação. Eu sempre 
rumino mentalmente a história, e algumas 
vezes vou ao meu passado buscar um ou outro 
fato que me levou até aqui. Mesmo minha 
experiência de etilista aparece em algumas 
das minhas histórias (a REVIDA, clínica onde 
meu personagem Judá fica internado por 40 
dias, nada mais é que a Clínica em que fiquei 
internado em Londrina por 15). Porém, se existe 
uma coisa que é rebelde, são personagens. 
Você até pensa em conduzir a história, mas 
eles sempre se rebelam. Vão por seus próprios 
caminhos. Então quando começo a colocar no 
papel eu já tenho mais ou menos a trajetória que 
eles seguirão. Agora mesmo estou reescrevendo 
uma história que comecei nos anos 1980 e não 
sei onde foram parar as doze fitas cassetes e as 
trinta laudas já escritas. É uma história que se 
passa todinha em Londrina nos anos 1980 indo 
até 2022.

Mas e a criação poética? Bom, é praticamente 
idêntico. Eu não consigo começar o dia sem ler 
a Palavra de Deus e, em seguida, pensar poesia. 
Por isso, no meu instagram você vai ver que 
sempre posto versos às seis da manhã. É a hora 
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que consegui fechar um ou dois poemas... assim 
faço diariamente.

 REFERÊNCIAS CULTURAIS

Tenho muitos. Na prosa, Graciliano Ramos, 
Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rachel de 
Queiroz, Lygia Fagundes Teles recentemente 
descobri e amei a Maria Valéria Rezende, 
Machado de Assis, Camus, etc... Na poesia, 
Neruda, Sophia Andressen, Carlos Drumond de 
Andrade, Pessoa, Manuel Bandeira,  Manoel de 
Barros.

Mas também não posso deixar de mencionar 
os poetas e prosadores da terra que fizeram 
e fazem minha cabeça; Amo os poemas do 
Nilson Monteiro, Nelson Capucho, Rodrigo 
Garcia Lopes e viajo loucamente nos versos da 
Samantha Abreu (que foi minha aluna no ensino 
médio). Me inspiro no regionalismo do Marco 
Fabiani e do Domingos Pelegrini para escrever 
sobre essa terra roxa de paixão. Todos esses 
autores de alguma forma me afetam. Estou com 
um livro em fase final de produção e já em fase 
inicial de publicação (talvez saia no primeiro 
trimestre de 2023) que acho que traduz isso. É 
um romance cem por cento intertextual, e cada 
capítulo tem o nome de um livro que, de alguma 
forma, me marcou e a história deles cruza 
com as das personagens. Em alguns capítulos 
transcrevo frases desses romances para costurar 
ainda mais a história desses grandes mestres 
com a minha. Foi uma forma que encontrei de 
homenageá-los.

“Fácil é cantar, se nasceu no coração, música, 
a música tão música...” Esses versos de uma 
canção da Jane Duboc e do Carlinhos Menezes  
Gosto de canções cujas letras toquem a alma, 
arranhem o coração, provoquem arrepios, 
mexam de alguma forma com convicções, nos 
tire da zona de conforto. Isso é arte. Quanto ao 
estilo, gosto de sambas, sertanejos raiz, MPB, 
rock, forró. Não vejo arte, mas respeito quem vê 
e gosta, no funk (melhor dizendo no Pornofunk 
desses MCs que andam proliferando como praga 
assim como os tais influenciadores digitais) e 
no tal sertanejo universitário. Essa moçada do 
tal sertanejo universitário deveria ouvir mais as 
dores de corno dos sertanejos do passado para 

aprender que mesmo na sofrência tem de ter um 
mínimo de estilo.

Eu amo ver um novo talento nascendo. Eu 
sempre estou a disposição para ajudar gente 
nova aparecer e fluir. Nesse momento estou 
mentoriando um poeta de 16 anos que deve 
lançar seu primeiro livro em 2022. Recomendo 
sempre não desistir dos sonhos e persistir. 
Escrever prosa é mais complicado, exige muita 
disciplina e conhecimento de mundo. Por isso, 
imagino, que jovens não gostem muito de 
produzir romances. A juventude é por natureza 
rebelde e indisciplinada. Verso, ao contrário, tá 
mais no sangue de todos. Poesia flui no ar. As 
palavras dançam na nossa mente brincando em 
sintagmas e paradigmas, sons e imagens... por 
isso, eu amo ser um braço a ajudar as mãos a 
traduzirem essas emoções.

 CONTATOS COM O AUTOR

ah, esqueci de falar. Meus livros você consegue 
adquirir comigo por minhas redes sociais, no site 
das editoras Madrepérola e Leia Livros e alguns 
no Sebo Capricho. Lá pretendo colocar todos 
os livros esse ano, mas ainda as portas não se 
abriram completamente pra isso. Também estou 
negociando o espaço com uma grande livraria 
para vender meus livros. Vamos ver no que dá.

redes sociais: Facebook Eduardo Baccarin Costa; 
instagram @eduardobaccarincosta; 
Twitter edubaccarin; 

Contato para festivais, palestras e cursos 
de escrita criativa (43) 98417-7308 ou 
eduardobaccarin@gmail.com
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Produtor cultural; ex-assessor da Secretaria de 
Cultura de Londrina e ex-conselheiro de cultura 
do Paraná, Stanley Garcia está atualmente 
envolvido na produção do inovador projeto 
Painéis Urbanos. A revista D’arte conversa 
com Garcia sobre cultura, pandemia, o Brasil 
atual e a juventude do país.

Olá Stanley, é um prazer conversar com 
você para a Revista D’arte. Fale um 
pouco da sua infância e de quando você 

percebe os desafios da sociedade com suas 
desigualdades e seu contexto histórico:

Fui uma criança tímida, tinha vários problemas 
de saúde, que me tornou uma criança reclusa, 
me dedicava ao desenho, a construir meus 
brinquedos, pois vim de uma família pobre, que 
não tinha condições de comprar, me inspirava 
nas coleções de revistas em quadrinhos dos 
meus tios, um em particular o Valdir que era 
um tipo de nerd sem instrução, que gostava 

Por Aldo Moraes
ENTREVISTA

Stanley Garcia
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de inventar coisas e empreender projetos 
exóticos.
Também tive muita influencia da minha mãe 
dona Iraci que era fã de Raul Seixas, Janis 
Joplin e Jim Morrison e de toda musicalidade e 
variedade dos anos 80, com todas as múltiplas 
referencias, nacionais e internacionais 
possíveis.

Nasci e cresci em uma comunidade  da periferia 
da cidade de Cambé no norte do Paraná, a 
pobreza e a violência em constantes, durante 
a minha infância vivi a chamada carestia 
e a miséria me afetava profundamente me 
fazendo refletir sobre as angustias cotidianas 
a minha volta.

Fui uma criança precoce meu pai José 
Fortunato Garcia apesar de pouco estudo 
formal era autodidata a havia se tornado 
servidor publico, era vigilante na Universidade 
Estadual de Londrina, e mesmo antes de eu 
frequentar a escola fui instruído na escrita e 
na leitura e na gramatica quando iniciei meus 
estudos primários era bem mais avançado que 
os demais alunos o que me tornou deslocado 
em relação às outras crianças, pois meus 
interesses por literatura, revistas cientificas 
e de artes não me tornavam popular entre as 

atividades infantis.

Encontrei meu espaço de satisfação na 
biblioteca da escola, e em atividades com a 
fanfarra, a hora do livro, e apresentação de 
danças e descobri a minha grande paixão 
através da encenação de teatro infantil na 
terceira serie da escola municipal Santos 
Dumont um cena teatral do baile de mascaras 
conto Pierrot, Arlequim e a Colombina, eu fui 
o Pierrot, e a partir dai o teatro e a dramaturgia 
começaram a fazer parte da minha vida.

Na adolescência direcionei meus interesses 
pela poesia e a dramaturgia e a historia nos 
anos noventa começou a demostrar um 
grande interesse pela politica e iniciei a minha 
militância na escola através do movimento dos 
caras pintadas o fora Collor e dai iniciei uma 
militância através do movimento estudantil.

Você tem uma experiência múltipla com 
cultura (no teatro, música, literatura). 
Conte um pouco aos leitores da Revista

Na adolescência direcionei meus interesses pela 
poesia e a dramaturgia e há historia nos anos 90 
comecei a demostrar um grande interesse pela 
politica e iniciei a minha militância na escola 

através do movimento dos caras pintadas 
o fora Collor e dai iniciei uma militância 
através do movimento estudantil. 
Através da militância politica e do teatro 
“marginal” comecei uma trajetória que 
levaria a criação do GRUPO CAOS & 
ACASO DE TEATRO em parceria com 
o dramaturgo e diretor de teatro Roberto 
Sales, e posteriormente iniciei uma 
trajetória como produtor cultural, que me 
inseriu na luta por politicas publicas de 
cultura.
Mas foi através da minha religiosidade 
que potencializei múltiplos fazeres, pois 
foi através da Umbanda e posteriormente 
no candomblé que minhas capacidades, 
identidades e saberes foram amplificados 
me fazendo perceber a arte e a cultura 
em seus estados sensoriais, e tornei Ogã, 
desenvolvi habilidade de percussionista, 
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musico  e redimensionei meu universo imagético 
e estético inclusive fui conselheiro estadual de 
cultura do estado do Paraná, representando 
Povos, comunidades tradicionais e culturas 
populares por dois mandatos.

O que você tem a dizer sobre suas experiências 
na gestão cultural?

Tanto atuando na arte educação, como 
fomentando grupos culturais, presidi a 
Associação de desenvolvimento econômico, 
social e comunitário pela cidadania, além disse 
fui assessor de gabinete na secretaria municipal 
de cultura de Londrina 2012, fui presidente do 
conselho municipal de politicas publicas para 
a juventude 2013 a 2015, e posteriormente 
Coordenador do Desfile das escolas de samba 
de Londrina 2013, atuei como programador 
cultural na Associação Integração Sócio-
Cultural de Londrina ate 2018, em 2021 fui 
Diretor Artístico da 36ª Mostra Afro Brasileira 
Palmares de Londrina e atualmente sou 
proprietário da SKG CULTURAL e Produtor 
Executivo do Projeto Cultural Painéis Urbanos 
que está atualmente em execução.

Stanley, quais perspectivas você enxerga 
para a gestão cultural em âmbito nacional?

Neste momento de incertezas em relação a 
politica cultural no Brasil, acho que é e será 
necessários uma grande reflexão do setor 
cultural, com o objetivo de reestruturar as 
instituições publicas responsáveis pela cultura 
já que este setor alinhado a educação, ao esporte 
e a assistência social são grandes vetores da 
cidadania do povo brasileiro.

O Sistema Nacional de Cultura é o grande 
passo para garantir o acesso as politicas 
públicas de cultura assim como a economia 
criativa são a grande estratégia de retomar o 
desenvolvimento, já que a capacidade criativa 
do povo brasileiro é o principal ativo econômico 
que dispomos.

O fortalecimento do Fundo Nacional de 
Cultura, o repasse de recursos fundo a fundo em 
parceria com estados e municípios como tem 
acontecido a contragosto do governo federal 

através da lei Aldir Blanc, são modelos que 
precisam ser aperfeiçoados e potencializados 
para colocarmos a cultura e a arte a disposição 
do nosso povo.

Fale sobre este importante e inovador 
projeto chamado Painéis Urbanos e como 
ele será realizado

Os “Painéis Urbanos” é um projeto cultural que 
vai promover a distribuição de artes visuais ao 
ar livre promovendo trabalhos de 10 artistas 
em tapumes de Madeirit, objetos modificados, 
fotografias, esculturas e artes gráficas, murais 
em locais depredados e degradados.

Além da distribuição de obras de arte ao ar 
livre para apreciação gratuita, será realizado 
a Mostra Coletiva Painéis Urbanos de Artes 
Visuais para, fomentar a cadeia produtiva das 
artes visuais e ainda será produzida a revista\
catalogo Companhia Artium para formação de 
acervo.

No campo das contrapartidas sociais 
realizaremos Oficinas Formativas Artium 
em pinturas, fotografia, designe e grafite 
distribuindo bolsas para alunos que não teriam 
condições de arcar com os custos ofertando 
oficineiros e custeio de materiais e subsidio.

Stanley, obrigado pela entrevista. Deixe 
o site do “Painéis Urbanos” e suas redes 
sociais para os leitores da Revista D’arte

Produtor Executivo: Stanley Kennedy Garcia
Site: https://paineisurbanos.art.br/

Facebook: https://www.facebook.com/
P r o j e t o - C u l t u r a l - P a i n % C 3 % A 9 i s -
Urbanos-106967740837600

Instagram: https://www.instagram.com/
projetopaineisurbanos/?utm_medium=copy_
link

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCHrt8345mPm4DHo4WGECCaQ



Por Aldo Moraes
ENTREVISTA

Joana Pereira é autora do Blog “Tem juízo, 
Joana!”. Iniciou o seu percurso na escrita 
quando despoletou a Pandemia mundial. 
Fisioterapeuta e escritora portuguesa, de 
Lisboa, com uma identidade que atravessa 
cores, ritmos, dança, música e, claro, 
palavras.  
 
A paixão pela escrita cresceu nos postais de 
aniversário e de Natal que oferecia às pessoas 
que amava. Havia sempre aquele momento 
em que toda a gente fazia silêncio para se ler 
em voz alta o que escrevia.   

 
Mais tarde, na adolescência com os triviais 
diários, os poemas que escrevia quando 
sofria de desgostos amorosos.  
 
Atualmente, acredita que é na escrita que 
se torna mais consciente, processando 
aprendizagens. Um espaço criado para 
florescer e conectar-se com o seu eu interior. 
Gosta de se perder nas páginas de um bom 
livro e nas palavras nuas dos seus colegas 
escritores.  
 

D
iv

ul
ga

çã
o



Numa voz esganiçada, mas terna, tantas 
vezes dita pela sua mãe, — Tem juízo, 
Joana! — tornou-se no lema a que tenta ser 
fiel. De voz firme e rebelde, escreve sobre 
variados temas, desde o empoderamento 
feminino, acontecimentos marcantes da sua 
vida, momentos íntimos de reflexão e de 
crescimento interior. Entre o certo e o errado, 
o perdido e o achado, o dito e o não dito, 
encontros e desencontros, da pequenez à 
plenitude, entre a moralidade e a indecência, 
se a Joana tem juízo? Prefere perdê-lo. 
Vamos à interessante entrevista com Joana 
Pereira.

 Aldo Moraes: Olá Joana é um prazer 
conversar com você especialmente para 
a revista D’arte. Fale um pouco da sua 
infância e suas primeiras relações com a 
literatura

Joana Pereira: tive uma infância bastante 
feliz, fui aquelas felizardas que pode brincar 
na rua sem quaisquer medos. O meu pai 
trabalhava muito para que nunca nos faltasse 
nada, quer a mim, quer ao meu irmão. 
Tenho um irmão dez anos mais velho, que 
me acompanhou toda a infância e teve uma 
certa influência nos meus processos criativos 
de hoje, pois ele sempre foi ligado à arte, 
muito jeito para o desenho, música, etc. 
Claro, que também fez da minha infância 
um “inferno” (risos), aquelas brigas entre 
irmãos, saudáveis, que nos tornam mais 
resistentes para a vida. A minha mãe é um 
doce, sempre muito compreensiva, receptiva 
às nossas preferências e identidade. Dancei 
muito, brinquei muito, cantei muito, sempre 
rodeada de amigas sorridentes e criativas.  
 
* - os meus primeiros contactos com a 
literatura - * sempre gostei muito de ler e 
de escrever. Tinha os típicos diários, onde 
escrevia quando estava triste ou quando 
não sabia que namorado escolher (risos). 
Comecei a escrever poesia, em forma de 
presente para os meus familiares, nas datas 
festivas. Dedicava-me com todo o meu 
coração àquela demonstração de amor, 
através das palavras.

*- pandemia- * na adolescência continuei a 
ler, mas parei de escrever. A vida ocupou-
se de mim e nem me lembrava do que era 
pegar num caderno, numa folha em branco 
e começar a escrever. A pandemia trouxe-
me esse gosto novamente. Tive de parar de 
trabalhar, fechou tudo, o mundo parou e, 
aqui em Portugal, não foi diferente. Então, 
aproveitei esse tempo para voltar a explorar 
a minha escrita. Deixei, simplesmente, fluir 
e ir escrevendo sobre o que se passava no 
meu interior. A pandemia, apesar de tudo, 
ajudou-me a crescer, a florescer também. 

Através do tempo que passei a dedicar 
à escrita, comecei a consciencializar-
me mais do que sou, aumentando o meu 
autoconhecimento. Abri um espaço de 
conexão com o meu Eu interior através da 
escrita.  
 
*- início da criação literária - * depois de 
tanto escrever, pensei que seria interessante 
partilhar com o mundo o que me ia dentro. 
Criei um blog, sem saber bem que título 
lhe dar. Acabei por colocar uma frase que 
marcou toda a minha adolescência - “tem 
juízo, Joana!” - dizia a minha mãe, numa 
voz esganiçada e terna. Achei que se 
adequava, umas vezes com juízo, outras 
sem ele, comecei a escrever e a partilhar os 
meus textos sobre os mais variados temas 
que me apetecia abordar. 

Divulgação



Tenho uma especial adoração pela escrita 
criativa, textos reflexivos, poéticos, prosas 
e poesias. Passado um ano de existência do 
meu blog, decidi realizar um curso de escrita 
criativa que me abriu os horizontes, melhorou 
o meu vocabulario, o meu processo criativo, 
com aprendizagens muito gratificantes que 
passaram a fazer parte da minha caneta.

- autores e personalidades - * como referi, 
sempre gostei de ler. Sophia de Melo Breyner, 
Mia Couto, Fernando Pessoa, Lídia Jorge são 
algumas fontes da minha inspiração. Adoro 
inspirar-me na música, como por exemplo 
Cartola, Elis Regina, Mayra Andrade, entre 
outros, que com as suas poesias fazem canções 
fenomenais de elevada qualidade poética. Sou 
também fã de Elena Ferrante e de quase todos 
os seus livros, uma escritora italiana, com uma 
escrita peculiar e fora do normal.

*- falar do blog- * como já referi, o meu blog 
chama-se “tem juízo, Joana!” e faz parte do 
sapo blogs. É nesse espaço que guardo todos 
os meus trabalhos, poemas, textos, reflexões. 
Partilho também muita poesia de outros 
autores que tive a oportunidade de conhecer 
neste percurso literário, que já tem 2 anos 
de existência. É um espaço que cuido com 
todo o amor, pois carrega marcos da minha 
evolução, do meu crescimento enquanto ser 
humano  e escritora. Escrevo sobre feminismo, 
autoconhecimento, sexo, empoderamento 
feminino, reflexões de temas polémicos, amor, 
opiniões acerca de questões da actualidade, 
entre outros. Gosto da versatilidade e de ter 
a liberdade para escrever o que julgo ser 
importante naquele momento.

*- pós pandemia/ futuro- * neste período 
de pós-pandemia posso confessar ser muito 
mais consciente daquilo que sou e do que o 
mundo é, também. Noto-me mais conectada, 
mais presente. Permito-me mais momentos 
de introspecção, na expectativa de tentar ser 
melhor cada dia. A pandemia também me fez 
reflectir sobre o que é realmente importante, 
avaliar os tesouros que transportamos 
connosco e que se reflecte no que somos uns 
para os outros.  
 

Divulgação

O meu futuro, nem eu sei. Pretendo 
continuar esta caminhada junto das pessoas 
que partilham dos mesmos gostos que eu, 
das que celebram as minhas vitórias também. 
Então, continuando esta minha jornada 
literária com tanta estima e dedicação, 
confio que o universo saberá o que me 
proporcionar. Não gosto de colocar muitas 
expectativas, nem obrigatoriedades, para 
que nunca me falte o sabor delicioso de uma 
boa surpresa, como esta de estar aqui, por 
exemplo.

“Tem juízo, Joana!” 
Blog: https://temjuizojoana.blogs.sapo.pt 
Instagram: @temjuizo_joana  
https://instagram.com/temjuizo_joana?utm_
medium=copy_link 
Facebook: https://www.facebook.com/
temjuizojoana/



Nos trajetos do dia a dia, quantas coisas nos 
são especiais? O que nos dá a sensação de 
que ali é o nosso lugar? Já achou curioso 
algum objeto na cidade? Tem uma praça 
ou árvore preferida? Alguma fachada te 
chama atenção? Alguma mancha no muro 
ou fissura na calçada? Quantas poesias se 
formam dentro de nós a partir do que vemos 
e sentimos sobre a cidade?

Foram estas perguntas que inquietavam 
a equipe quando surgiu a ideia do projeto 
“Londrina Tem História” e que levou a 
procurar um termo que fosse capaz de abarcar 

todos esses lugares, objetos e intervenções. 
Assim se chegou à ideia de Artefato Urbano, 
e ao desejo de construir coletivamente uma 
narrativa do cotidiano e da memória de 
quem vive afetivamente a cidade.

O projeto, patrocinado pelo Programa 
Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC, 
propõe a criação de um banco de fotografias 
de artefatos urbanos com relatos pessoais 
e populares a partir das imagens. Para isto, 
está sendo utilizada a rede social Instagram 
que permite a postagem de imagens, além 
de outras ferramentas como comentários 
nas fotos, “stories” e mensagens diretas, 



que servirão como canal de diálogo 
com o público geral, e assim, visa-se o 
envolvimento deste também com a escolha 
dos artefatos urbanos a serem registrados.
Ao publicar certo artefato urbano, imagina-
se que isso poderá gerar reconhecimento 
em outras pessoas, interações, diferentes ou 
similares visões, indagações e, sobretudo, 
instigar nossos diversos olhares críticos e 
sensíveis pela cidade.
Como produto cultural e artístico, ao final, 
a equipe montará um blog, que funcionará 
como acervo permanente de fotografias, 
histórias, memórias e afetos populares, 
criado a partir dos materiais (comentários, 
considerações, relatos) colhidos na rede 
social e se utilizando de uma linguagem 
poética e popular. Deixando, assim, 
ao Município um rico material para 
preservação e valorização do Patrimônio 
Material e Imaterial, que poderá contribuir 
com futuras pesquisas neste campo.

O que é um artefato urbano?

Este termo foi adotado para traduzir 
elementos da cidade que remetem 
sentimentos, pontos, marcas, manchas, 
objetos, edificações, lugares, coisas que nos 
afetam. Um artefato urbano é um recorte da 
cidade sob o seu olhar. A equipe acredita 
que ao levantar estes artefatos, junto a 
eles estão memórias e histórias e trazer 
isto à tona, é evidenciar e valorizar nossas 
narrativas populares.

Como faz para participar?

Para participar é bem simples, basta 
acessar o perfil do projeto no Instagram 
(@londrinatemhistória), clicar no link que 
está na bio e depois selecionar a opção 
“Nos conte a sua história! Clique aqui para 
enviar seu relato”. Vai abrir um formulário 
com um pequeno resumo do projeto e 
algumas perguntas, como nome, telefone, 
e-mail e bairro onde mora. Em seguida as 

perguntas serão sobre o seu artefato: Nome 
do Artefato Urbano, Endereço do Artefato, 
Descrição do Artefato (aqui o projeto quer 
saber sua história, memória, significados 
criados a partir da sua relação com o 
artefato). É possível também enviar seus 
registros fotográficos pessoais, mas não é 
obrigatório.

Após preencher todo o formulário é só 
clicar em “Enviar”. Essas informações irão 
direto para a base de dados do projeto e a 
partir do relato de cada artefato a equipe 
“irá à campo”, ou seja, vai até o local 
sugerido no formulário, reconhecer o lugar, 
objeto, ou coisa e registrará em foto ou 
vídeo aquela memória urbana. Em seguida 
serão selecionadas as melhores capturas, 
editadas e postadas na página do Instagram, 
juntamente com o relato da pessoa 
colaboradora.O prazo para participação e 
envio dos artefatos urbanos é até o dia 10 
de abril de 2022.

O Londrina Tem História convida todes a 
contribuir com o afloramento das nossas 
narrativas populares sobre os artefatos 
urbanos. 

SERVIÇO

Londrina Tem História

Instagram: https://www.instagram.com/
londrinatemhistoria/

Formulário para envio do artefato urbano: 
https://forms.gle/nCQ2P3vSbcrQCcQJ6

Contatos da equipe do Londrina Tem 
História

Erica Matsuda - (43) 9841-2871
Giovanna Montagnini - (43) 9920-7742



Patricia Meireles, uma escritora em ascenção, 
ribeirapenense cria um projeto bem diferente daquele que 
está  habituada a fazer.  Por norma  escreve apenas poesia e 
prosa  mas desta vez quis aliar a música, escrita , das suas 
grandes paixões. 

Convidou um artista nomeado internacionalmente, bastante 
eclético  em termos musicais e identifica-se com  a pureza 
das suas letras : Jorge Mk Nocivo, brigantino,  adora todos 
os estilos de música e para além  disso  dá  “cartas” na 
edição  de vídeos,  fotografia e adora poesia.

É  um amigo e um excelente  profissional:humilde, 
determinado e sonhador.

“Se eu partir amanhã “ , é  um poema da autoria de Patrícia  
Meireles  declamado em dueto com a colaboração de um 
jovem ator Paulo Magalhães,  ribeirapenense
A edição e instrumental ficou ao encargo do Mk nocivo.

Este clip foi gravado no castelo de Bragança,  onde a 
escritora  foi imensamente feliz e nunca se esqueceu de 
quem a viu crescer no mundo literário (começou  a escrever 
e a partilhar com o mundo aquilo que lhe era intrínseco) em 
jornais brigantinos e posteriormente lançou as suas obras.
Artigo da autoria de Patrícia Meireles publicado no jornal 
“diário de Trás-os-Montes”,

O clip está  disponível  nas redes sociais :facebook , 
instragam dos 3 artistas:

 patricia_poetisalivre

Lord.ayres98( Paulo Magalhães)

Jorge Mk Nocivo Rodrigues ( moonrockvisuals)

Link do clip no youtube do Mk nocivo: 

https://youtu.be/kzobpjxsahM

Patricia Meireles

O clip está  disponível  nas redes sociais 
:facebook , instragam dos 3 artistas:

Patricia_poetisalivre

Lord.ayres98( Paulo Magalhães)

Jorge Mk Nocivo Rodrigues ( moonrockvisuals)

Link do clip no youtube do Mk nocivo:
 
https://youtu.be/kzobpjxsahM

https://youtu.be/kzobpjxsahM

https://youtu.be/kzobpjxsahM
https://youtu.be/kzobpjxsahM






Beata 
Uma mulher, um homem e uma forte atração se-
ria uma combinação perfeita se não houvesse fortes 
impedimentos. 

O tempo de Eva era dedicado a orações até que sua irmã 
Sara adoeceu. Saindo do seu conforto religioso para cui-
dar dela, Eva encontrou em Miguel, seu cunhado, uma 
tentação que estava adormecida. 

Miguel não consegue ignorar a atração pela mulher que 
chegou a casa. É a partir daí que as relações se tornam 
conflituosas. 

Tais Oya nos traz um relato em primeira pessoa em capí-
tulos intercalados narrados na voz dos dois personagens 
que se veem num silencioso conflito entre desejo, sedu-
ção e pecado. 

Como Eva e Miguel reagirão à tensão entre eles? Como 
isso irá afetar os que os rodeia e seus próprios comporta-
mentos?

“Pensamentos desordenados atacavam meus 
princípios morais e pisoteavam minha fé. Vivia em 
luta intensa contra a carne. O demônio espreitava 
minha decadência, queria arrastar-me a lama a 
qualquer custo. Os impulsos vinham como ondas 
de calor, arrepios, vontades que antes meu corpo 
não sentia. 

 O olhar de Miguel era tempestade. A ventania 
desnudava minha alma levando-me num redemoi-
nho e tonteando-me a ponto de me obrigar a er-
guer as mãos e dizer-lhe, com todas as letras “eu 
me rendo”. 

Imaginar possui toda malícia do ato. Provação 
dolorida essa que insistia em me segurar, acabei 
por prisioneira dessa casa, desse ninho de amor 
que era de outro casal. Carregava em minha triste 
existência um pecado, para mim, maior que o da-
quela pela qual haviam me nomeado, Eva.” 

                                                                                                             (Tre-
cho do livro)

Disponível somente em formato digital, na Amazon.

https://www.amazon.com.br/dp/B09SYG3FCG/ref=cm_
sw_r_apan_glt_JRCQ1TQ61D4RBETCT9V5

Tais Oya nasceu em 19/11/1980 na cidade de Cam-

bé, interior do Paraná, onde reside atualmente. Fez 

curso técnico em magistério e faculdade em Letras An-

glo- Portuguesas pela Faccar em Rolândia.  Iniciou-se 

na escrita em 2018.

 Publicou contos e crônicas em revistas literárias, 

jornais, blogs. Estreou definitivamente na literatura 

com a publicação da coletânea “Quarentenas”, da edi-

tora porto-alegrense Palavra Bordada. 

Recentemente ficou entre os semifinalistas do 

concurso de Microcontos de Ouro e da coletânea 

policial “O crime quase sempre não compensa” da 

editora Página Nova. Participou da coletânea de 

minicontos “Voam palavras” da Secretaria de Cultura de 

São Caetano do Sul. Ficou em primeiro lugar no Prêmio 

Literário Literatura Mínima. Participa de um projeto de 

microliteratura no instagram @literaturaminima.

Instagram:  www.instagram.com/tais.oya 

Divulgação

http://www.instagram.com/tais.oya


RI (Relações Interpessoais) 
SUA IMPORTÂNCIA NA VOLTA DO NOSSO NOVO 
NORMAL PÓS-PANDEMIA!

Nos últimos 2 anos fomos afastados de nossa 
normalidade, trabalho hobbies esportes e 
principalmente do mais importante o ser humano. 
O distanciamento social provocou de varias formas 
muitos sentimentos, como o sentimento de que 
temos de nos cuidar mais nos prevenir quanto ao 
futuro e cuidar mais de nosso sistema imunológico 
para prevenir nos de qualquer surpresa que possa 
acontecer daqui para frente. 
 
Também nos distanciou de pessoas sejam amigos, 
conhecidos, parentes, perdemos muito de nossa 
principal característica como brasileiros nosso lado 
cinestésico o toque através do aperto de mão do 
abraço do beijo e emoções positivas provocadas 
por nossos encontros de fim de semana como um 
bom papo entre amigos.

Graças ao nosso bom Deus, estamos aos poucos 
retornando ao nosso cotidiano, mas com dados 
alarmantes como: 
De sermos o país com o maior numero de ansiosos 
no mundo. E o 5º em depressão Estudo realizado 
pela (Oms) Em 2019. 19% dos brasileiros tem 
algum tipo de distúrbio de ansiedade. 
Sendo 3,6% de homens seguidos pelo dobro de 
percentual das mulheres 7,7%.  
E o Brasil se encontra em segundo lugar em 
numero de pessoas depressivas da América latina. 
Outra pesquisa mais recente realizada pela USP em 
onze países coloca o Brasil em primeiro lugar tanto 
em ansiedade quanto em depressão. 

Pelo que vemos em todo o canto em breve muitos 
voltarão ao normal e muitos seguirão as regras de 
higiene e certo distanciamento durante pelo menos 
um bom tempo se isso não se tornar normal como 
já é a muito tempo em outros países. 
A questão principal aqui é destacar que temos de 
tomar cuidado em manter nosso calor humano 
mesmo que isso seja nossa realidade daqui para 
frente. 

A questão é que isso tudo trouxe instabilidade 
para nossas vidas pessoais e profissionais e que 

precisamos encontrar meios para 
potencializar nosso dia a dia e 
não nos entregar aos problemas 
causados pela pandemia ou 
consequente situação econômica de 
nosso país devido a este momento 
impar de nossas vidas. 
Então o que realmente pode nos 
ajudar a enfrentar superar e atingir 
nossos objetivos frente a retomada 
de nossas vidas?

As praticas de RI Se tornam 
imprescindíveis para não 
perdermos nossas características 
e ainda aumentar nosso poder 
de comunicação e negociação 
em nossas vidas cotidianas e 
profissionais. E isso não se ensina nas 
escolas ou Universidades.  
É uma metodologia com 
conhecimentos e processos 
sistêmicos que as melhores 
empresas do mundo têm usado 
para potencializarem seus negócios 
e relacionamentos mesmo neste 
momento delicado em que vivemos.  
Trata se de um vinculo entre pessoas 
na vida pessoal e profissional é 
uma ferramenta poderosa para 
potencializar nosso viver.  



Independente da área que a pessoa atue esse 
conhecimento que se tornou fundamental na 
vida de grandes profissionais e empresas de 
destaque e pode ajudar você a ter melhores 
resultados positivos profissionais e pessoais: 
 
VOCÊ POTENCIALIZARA. 
* Seu poder de persuasão. 
* Seus relacionamentos pessoais e 
profissionais. 
* Suas negociações. 
* Sua Liderança e Novos Pensamentos. 
* Suas vendas. 
* Entusiasmo e Comprometimento. 
* Pró-atividade e Comunicação. 
* Seu entendimento do ser humano. 
* Seu Foco e Atitude. 
* Coragem e Influência. 
VOCÊ SAIRÁ 
* Da Zona de Conforto. 
* Estresse excessivo e do Medo.

Já deu pra ver a importância do RI em nossas 
vidas, certo? 
E no ambiente de trabalho tem se tornado 
a ferramenta principal para se ter sucesso 
como resultado final. 
Sabemos que não da para escolher com quem 
iremos fazer negócios ou trabalhar por isso 
a relevância de saber lidar com as diferenças 
e superar os desafios profissionais que nos 
apresentam a cada dia. Principalmente em 
um momento de crise. 
Hoje é visto como profissional ou 
Empreendedor do futuro quem se relaciona 
e se comunica bem e com isso se constroem 
laços duradouros que criam benefícios para 
você para seu cliente para empresa. 

Isso abre portas tanto fidelizando clientes 
como ter indicações para um novo cargo ou 
novos clientes em potencial, sendo assim 
é fundamental tanto para profissionais 
quanto para empresa. E também aumenta 
sua rede de contatos tanto quanto de novos 
aprendizados devido a conseguir lidar com 
pessoas de áreas diferentes. 

Por trás de toda profissão estudos técnicas 
e trabalho existem seres humanos, ou seja, 
independente do que você exerça como 
profissional sempre estará conectado com 
seres humanos e são eles que podem 
contribuir com seu crescimento profissional e 
pessoal. E potencializando suas RI, você cria 
conexões profundas para que isso se torne 
uma realidade. 

Como Manifestar RI? 
Vamos entender como desenvolver RI.  
Criar empatia, nada mais é que se colocar no 
lugar do outro. Então antes de dar feedback 
negativo pense em como gostaria de receber 
o mesmo. Feito isso. Qual e melhor maneira 
de comunicar? “Você ira aprender.” 
Ouvir. Você é o tipo de pessoa que só escuta 
em uma conversa ou tipo que fala todo 
tempo? O ideal é encontrar o equilíbrio entre 
os pontos. O problema é que sempre estamos 
ansiosos demais para falar no que queremos 
e esquecemo-nos de entender a vontade do 
outro. 

Ajudamos pessoas a conhecer esses 30  
princípios e processos para potencializar 
suas vidas. Com o treinamento (ALTA 
PERFORMANCE PROFISSIONAL E PESSOAL RI 
e +) 
São 5 encontros onde se estuda e realizamos 
tarefas, desafios, dinâmicas e a cada 
semana sua vida profissional e pessoal são 
potencializadas mais e mais.

Não se trata só de um conceito motivacional 
e efêmero e sim de um método relevante 
que inspira disciplina foco e o entrar em ação 
para se ter resultados reais.                     Com 
ferramentas fantásticas onde você verá e terá 
resultados a cada semana, e poderá levar 
para toda vida!

Acesse agora novo instagram  @ricardo.
franca.902 para ver vídeos sobre o assunto 
bem com se informar sobre este treinamento 
transformador ou palestras através do chat 
do insta. Acredite, Você Pode Mais!  



100 anos da

Capa do programa da Semana de Arte Moderna de 22.
Autoria de Di Cavalcanti.
Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros - USP - Arquivo Mário de Andrade



Iniciado no país 
na Semana de Arte 
Moderna de 1922, 
este movimento é 
marcado por novos 
paradigmas sociais 
e artísticos

Tarsila do Amaral (1886-1973) e Mário de Andrade (1893-1945) - Creative Commons

O movimento Modernista chegou ao Brasil sob 
influências europeias na primeira metade do sécu-
lo 20, e atuou, principalmente, na Literatura e no 
campo das artes plásticas. Com o objetivo de criar 
novos paradigmas sociais e artísticos, Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pic-
chia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti — mais 
conhecidos como o Grupo dos Cinco — impacta-
ram o país em 1922.

A Semana de Arte Moderna — ou Semana de 22 
— foi realizada no Theatro Municipal, em São 
Paulo, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 
1922. Por meio de danças, músicas, exposições 
e recitais de poesias, o movimento chocou a so-
ciedade brasileira, por enfrentar e romper com o 
tradicionalismo da época. O Grupo dos Cinco é 
considerado o precursor do movimento, por isso, 
fazem parte da primeira fase modernista. Confira 
a seguir:

GRUPO DOS CINCO: OS PRECURSORES DO MODERNISMO NO BRASIL
VICTÓRIA GEARINI PUBLICADO EM 26/02/2020, ÀS 19H36 - ATUALIZADO EM 13/02/2022, ÀS 08H00



1. Oswald de Andrade (1890-1954)

Oswald de Andrade / Crédito: Wikimedia Commons

O escritor, ensaísta e dramaturgo 
brasileiro Oswald de Andrade foi 
um dos autores mais importantes 
dos dois manifestos modernistas: 
o Manifesto da Poesia Pau-Brasil 
e o Manifesto Antropófago. 
Além disso, foi o responsável 
por escrever o primeiro livro 
de poemas do modernismo 
brasileiro, o Pau-Brasil, que se 
distancia das características do 
período romântico.

2. Tarsila do Amaral (1886-1973)

Tarsila do Amaral / Crédito: Wikimedia Commons

Tarsila do Amaral foi uma das 
precursoras do movimento 
antropofágico nas artes plásticas, 
com a sua obra Abaporu, de 1928.  
Pintora, desenhista e tradutora 
brasileira, Tarsila gostava de 
retratar a exuberância da fauna e da 
flora nacional, além dos símbolos 
da modernidade urbana.



3. Mário de Andrade (1893-1945)

Mário de Andrade / Crédito: Wikimedia Commons

O escritor e fotógrafo Mário de Andrade, 
teve sua primeira obra modernista publicada 
em 1922, que foi chamada de ‘Pauliceia 
Desvairada’. Após trabalhar como professor e 
colunista em um jornal, lançou um dos maiores 
clássicos da literatura nacional: ‘Macunaíma’, 
em 1928. Durante 20 anos, o poeta foi a figura 
central da vanguarda de São Paulo.

4. Anita Malfatti (1889-1964)

Anita Malfatti / Crédito: Wikimedia Com-
mons

Anita Malfatti foi uma  pintora, desenhista, 
gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasi-
leira. Teve sua primeira exposição individual 
em 1914, aos 24 anos de idade. Sob influências 
do estilo artístico europeu — que aprendeu 
enquanto estudou fora do país — Anita teve sua 
exposição criticada pelo senador José de Freitas 
Valle. Após o ocorrido, voltou a estudar fora, 
até que anos mais tarde retornou para o Brasil e 
decidiu participar da Semana de Arte Moderna 
de 22.

5. Menotti Del Picchia (1892-1988)

Menotti Del Picchia / Crédito: Wikimedia 
Commons

Menotti Del Picchia foi um poeta, jornalista 
e advogado brasileiro. Engajado na 
política, participou da Revolução de 32 e, 
posteriormente, atuou em diversos cargos 
públicos. Em 1968, foi contemplado com 
o título de Intelectual do Ano e nomeado 
como o Príncipe dos Poetas Brasileiros em 
1982.



O poeta Mário de Andrade foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. No segundo dia, 
ele recitou o poema Ode ao Burguês, que faz parte do seu livro Paulicéia Desvairada. Foi publicada 
em 1922 e é reconhecida por muitos como a primeira obra de vanguarda do movimento modernista.
- Retrato de Mario de Andrade. Anita Malfatti. 1921
https://arteeartistas.com.br/semana-de-arte-moderna.../



Principais artistas da Semana de Arte Moderna de 1922

Escritores: Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Gra-
ça Aranha, Ronald de Carvalho, Plínio Salgado, Álvaro Moreyra, Elysio de Carvalho, Luiz Aranha, 
Ribeiro Couto, Tácito de Almeida, Agenor Barbosa, Afonso Schmidt, Sérgio Milliet.
Pintores: Emiliano Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Zaina Aita, Ferrignac, Yan de Almeida Prado, John 
Graz, Vicente do Rego Monteiro, Antonio Paim Vieira.
Escultores: Victor Brecheret, Hildegardo Leão Velloso, Haarberg.
Arquitetos: Georg Przyrembel, Antonio Moya.
Músicos: Heitor Villa-Lobos, Lucília Guimarães Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Ernani Braga Paulina 
de Ambrósio,  Alfredo Gomes, Fructuoso Vianna.
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Pesca no trapiche







Trabalho: Fantasma de Dentro
Tamanho: 25X28 cm
Técnica: Lápis de cor sobre papel

Uma crítica aos traumas e marcas que o fundamentalismo religioso deixa em diversas pessoas. 
Procurei desconstruir a figura em primeiro plano intencionalmente em traços tortos, remetendo à 
uma fuga da ordem, à uma forma de ir embora de si mesmo. Um retrato do que vivi, mas que trata de 
marcas de muitas outras pessoas, causadas pela doutrinação fundamentalisma religiosa.

Fábio Ferreira
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Bicho papão Você costumava acordar com uma doce voz 
E cheiro de café Onde a fumaça subia para a janela da cozinha 
Nas manhãs assistia desenhos E nas tardes brincava com suas panelas de mentira
E às suas bonecas dava a “comidinha”
Mal sabia você a sorte que tinha A beleza da inocência ao pensar que a sua vida seria 
perfeita como as brincadeiras de casinhas Hoje seu medo é maior que o bicho papão 

Você chora no seu quarto, escondido na silenciosa escuridão

Você não espera mais os presentes do Papai Noel 
Ou os trocados da fada do dente debaixo do seu travesseiro 
Nos contos de fadas você acreditava que para tomar uma decisão 

Bastava seguir o seu coração Hoje nós sabemos que temos que lutar para conseguir seu castelo

O mundo onde as princesas vivem de servidãoA chapeuzinho vermelho não pode ir sozinha levar os doces para a 

vovozinha Nós não cantarolamos mais uma música pop no bosque 
E nem esperamos príncipes encantados com seus cavalos brancos 
Lidamos com problemas maiores que ferozes dragões
Vivemos em um mundo que agora é cheio de padrões 
Nós crescemos e deixamos de lado nossas paixões 
Espero um dia voltar a ter medo de bichos papões 



Vitrola 
Perdida nesse vago corredor escuro
Desorientada com o futuro 
Perseguindo o coelho branco que caiu no túnel 
Cansada de mentes e corações impuros 

Amada, abandonada, manipulada, vandalizada 
Nas mãos de pessoas, como marionete, controlada
Sempre aliada...
Mas nunca recompensada

Cansada...
Mas que nunca se entregava 
Na sua mão, como um copo, descartada 
Agora me pergunto se para ter fidelidade é preciso ser humilhada?

Como um boneco alfinetado 
Agora foi você a “apunhalada”? 
Me poupe de sua lábia e “conversa fiada”
Essa sua vitrola desafinada nunca mais vai me deixar hipnotizada

Sereia 
Navegando perdido no mar 
Entrei em desespero dos perigos lembrar 
Mas escuto uma doce voz, que comigo vem falar 
Seria um anjo que veio comigo falar?

A inocência em seu rosto e seus olhos a brilhar
Era tanta genuinidade que difícil era acreditar 
Era uma tentação, que impossível não se aproximar 
Querer-te-ia beijar, porém minha carne tenho que controlar

Nesse mar ilusório custei a acreditar 
Que pudesse ser minha amada, então fui buscar
Vi a felicidade em finalmente poder te abraçar 
Mas teu abraço era um pesadelo pior que alguém poderia sonhar

Tua pele era escamosa e seus olhos profanos 
Ingênuo fui eu que até à superfície iria levar 
Você me afogou para o fundo do mar 
Pessoas perfeitas tem que se desconfiar, pois não adianta ter 
belos discursos e nada praticar



Lugar 

Há um clima estranho nesse ar 

Algo que me impede de em paz respirar 

Angústia que vem no meu peito apertar, mas que não se sabe explicar

Como agulha em um palheiro, não consigo motivos enxergar 

É como ir para casa sem ser seu lar 

É estar perdido no mesmo lugar 

Sentir alguma coisa te incomodar 

Mentir para a si mesmo que é apenas cansaço e não é nada 

Uma peça do quebra cabeça falta se encaixar 

É como se algo ainda viesse faltar 

Não sei nem como explicar para aqueles que sempre vem me consolar

Como eles poderiam escutar algo que nem eu mesmo sei falar?

Segure o freio da adrenalina, pois meu coração só tende a acelerar

Seria ele tentando um alerta acionar? 

Ou apenas mais um jogo psicológico que meu cérebro tenta praticar?

Não parece, mas nem sempre a mente é nossa amiga que tenta ajudar...

A face da verdade
Desde o primeiro momento que te conheci 
Achei que podia contar tudo que vivi 
Ingênua eu, por fim acreditei 
Mesmo sabendo que “maldito é homem que confia em outro homem”
Era a lei 

Que criatura tola e insolente és tu 
Que não és sincero e cru 
Desde o primeiro momento conhecia a verdade 
E a ti sempre lhe dei lealdade 

Saiba que no fundo “mostrarei meus dentes, mas não estarei sorrindo”
E dos teus inúteis jogos estarei rindo
Dê um passo, que estarei a dez, “nunca vi bicho mais falso que filho de 
lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come!

O tapete que você puxou
A mim não derrubou 
A faca que nas minhas costas você apunhalou, não me matou 
O que a verdade não contou, o meu amigo “sonho” revelou 

O amor que eu tinha por você era pouco e se acabou 
É uma pena que nossa amizade falhou
Errar é humano, mas dos erros mais baixos você acertou desrespeitou
Querida eu sinto muito, o seu tempo acabou



O manifesto

O vermelho manchou a bandeira azul, verde e amarela

Falaram que só o bege era o “cor-de-pele” da minha aquarela

A abolição veio, mas como animais vocês os prende em uma cela 

Não se sabe se era prisão ou de ser tratado igual cavalo

Que carrega o peso da dor de quem os tratam como fardo

Pagam de aliado...

“Mas não veem a ponte do outro lado”

A justiça parece se esconder 

Como pode na dor do outro não crer, é cego ou não quer ver?!

Fala de autonomia e liberdade, mas nunca vem defender!

Somos líderes do manifesto que vem pra vencer

Seria egoísta de lutar apenas naquilo que vivo

Vou gritar por aquilo que os outros também acreditam!

Eu não vou me silenciar!

Mesmo que suas mãos tentam a minha voz e as deles sufocar!

Pateta 
Me tirou as rodinhas da bicicleta
Acalmou quando ainda no berço estava inquieta
Nas visitas para me ver sorrir, se tornava um pateta 
Contigo senti que era a predileta

Será que foi verdadeiro quando disse que me amou?
Pois de todos os talentos e habilidades, apenas desprezou 
Delas você só se desfez e rasgou
Não construiu nada, só criticou 

Como pode querer aprisionar a voz, que você mesmo deu?
Por que quer tanto esconder meu verdadeiro eu?
Já é muito longe para querer castigar o “meu prometeu”

Insista em oprimir e continuar no chão
Mas saiba que meus sonhos e ambições não estarão no caixão
E que mesmo sem tua companhia irei me acalmar sozinha do trovão
Pode cortar minhas asas, eu construo um avião

Eu queria andar com você de bicicleta
Eu ainda choro e me acalmo à noite quando estou inquieta
Você não sorri, mesmo quando me faço de pateta 
Eu já sei que nunca fui sua predileta



Bipolar
Por um momento já não sei quem sou
Vagando perdidamente, não sei onde estou
Ou se quer para onde vou
Passar por tanta coisa e não saber que fim levou 

Já não aguento mais as mudanças de humor 
Tomo as garrafas que me fazem sentir pequena e no corpo calor?
Ou os bolinhos que me fazem grande e diminuem minha dor ?
Por que quando tudo está normal, fica tudo assustador?

Será que por não ter motivos, isso me torna um perdedor?
Eu não entendo o que me contagia tanto ao deixar a felicidade desmonetizada e sem valor
Olha estou feliz e só sei gargalhar!
Socorro minha alma está prestes a gritar!
Eu já não entendo a necessidade de chorar 
Eu não aguento mais ser bipolar...

Bagunçados 
Passei tantas vezes neste lugar 
E apesar de feliz não tinha nada de especial ao lembrar
Mas o que fazer com uma pessoa que andava entre linhas e na sua própria 
mente não morar 
Suas cordas vocais vibram, mas não consegue falar

É ter que muitas vezes o Diabo nas costas carregar
Olham pra mim e acham que uma santa vai chegar 
Mas aprendam os mais quietos, são os primeiros a surtar
Já fui tantos personagens que já não sei o que criar

Olhando novamente para este lugar 
São sempre nos lugares mais improváveis que os tesouros podem encontrar
Os chamados loucos que vão sua obra de arte admirar
Eles são aqueles que vão te ajudar contra a corrente nadar
Eu consigo ver o meu reflexo no teu olhar

No fundo estamos quebrados
Todos bagunçados 
Mas aliados
Nessa história, juntos, vamos ser todos horados



Avião
Nunca achei que podia voar tão alto
Nem com a nicotina poderia sentir tamanha adrenalina 
Nesse momento eu me arrependi por toda vez que reclamei da minha rotina
Há se eu tivesse valorizado meus tempos de menina

Já confundia os meus sonhos com a realidade
Nunca poderei ver as luzes da minha cidade
Nem se quer poderei chegar na terceira idade 
Nunca irão acontecer os reencontros do ensino médio e as amizades

Perdão aos meus futuros amantes
Perdão aos meus pais por ter tirado a nossa foto da estante
Por ter só trabalhado e não vivido nem se quer um instante
Não sabia que a vida era um diamante 

Por medo já não reconhecia o amor 
Sendo que na verdade eles estavam lá quando eu sentia dor
Agora já não adianta mais porque meu tempo acabou 
No fim das contas me preocupei tanto em como viver, que nada adiantou

Bailarina
Rodopiando e girando sem parar
Me acostumei com o ritmo dessa dança 
Os passos já não podiam eu controlar 
Ainda pode ouvir os ruídos aterrorizantes da vitrola ao girar

Guardarei seus segredos sujos na caixa de música 
Como a bailarina presa hei de dançar conforme a comanda
Até porque já não quero mais meu corpo arrastado na varanda 
Para na manhã seguinte dizer que me ama 

Eu era a dançarina principal nesta peça teatral
E como Shakespeare ele quis trazer tragédias justificando que eu era imoral
Quem era o príncipe encantado assim como a carruagem da Cinderela, virou abóbora e o 
sonho irreal 
A fera não estava em seu rosto, mas você ainda era bestial

Parece que finalmente conheço sua forma original 
Não as cópias dos filmes, o galã romântico e sensual 
Doente de amor, como o tempo se tornou irreversível e brutal 
Agora bem como a heroína, sinto o efeito colateral

Tentei de todo jeito escapar 
E me odeio cada pedaço, por ainda te amar
Seus olhos todos os dias vem me hipnotizar 
Meus pés sangram, por favor, alguém pare a dança...



Frio gaúcho. Fui lavar minha alma de sol e me encontrei com um senhor morador da rua. Parecia 
um bom dia, já que não estava tão frio. O Rio Grande do Sul alcança temperaturas absurdas, e quem 
não tem condições mínimas de lidar com isso, não sobrevive. O senhor com quem me encontrei 
arrastava um saco um tanto quanto grande e que, mesmo estando praticamente vazio, parecia 
pesado demais para seus braços trêmulos. Sem muita cerimônia ele me pediu algum dinheiro 
e eu, como saí só pra caminhar, realmente não tinha nada. Pedi desculpas. Ele compreendeu 
perfeitamente que dentro do meu sentimento cabia muito mais do que o fato de eu ter saído sem 
dinheiro. 

Ali estavam as pessoas que, de costas para ele, clamam pelo impiedoso inverno, aconchegadas 
às suas roupas grossas e bonitas, comendo ricamente para espantar o frio do corpo, enquanto este 
senhor, na mesma estação, torce cada início e final de dia para que suba pelo menos um grau a 
venenosa temperatura. Entendeu que a faísca que gritou dos meus olhos pediu perdão por cada 
besteira do mundo e retribuiu um sorriso quase sem dentes. E antes que eu pudesse perguntar seu 
nome, seguiu seu caminho, cabisbaixo, de passo ligeiro, com as marcas do tempo agarrando firme 
suas mãos, já que o mundo claramente parece nunca as ter segurado. A cada dia que passa, mais 
pessoas andam por aí em busca de esperança. 

Fui lavar minha alma de sol e descobri mais um exemplo de que meritocracia numa sociedade 
desigual é piada. Quando olhei para aquele saco tão grande, pendurado nos bracinhos finos, 
me perguntei o que teria lá dentro. Recordo que, há uns anos, apostaria que algum dos meus 
amiguinhos havia desobedecido seus pais. Como toda criança, eu tinha medo do homem do saco, 
afinal, a forma que os adultos encontram para controlar as crianças é o medo. Mas aquela criatura 
tão pobre e pura me fez perceber que, se aquele fosse o tal homem, ele guardaria crianças na sua 
malinha miserável para que elas cantassem, contassem histórias e lhe mostrassem como seria amar 
nesse mundo estúpido e cruel. 

Fui lavar minha alma de sol e voltei implorando para o sol lavar devagar a alma dessas pessoas 
tão machucadas. Pensei neste cidadão enquanto assistia às propagandas eleitorais. Roí a unha do 
indicador lembrando a criança que tinha medo de homens de saco. Hoje eu tenho medo de homens 
de terno.

SÃO TEMPOS DE PÉS DESCALÇOS
Autora: Eduarda Bogacki



Microconto:

NUMA SEGUNDA-FEIRA DE JUNHO 
(Eduarda Bogacki)
Pisca e pisca. Inicia devagar, troca de 
velocidade várias vezes. Mais rápido; 
muito mais rápido. Lento! Pisca um, pisca 
outro. Volta o processo lentamente e repete 
tudo outra vez. Todo esse pisca pisca não é 
enfeite de Natal, é a Ana acordando numa 
segunda-feira de junho.

Autocontrole 

De onde vem essa luz?
Que resgata todos os teus defeitos
E reflete toda essa poeira dos teus vãos
Toda a sujeira
Todos os bichos
Mortos,
Vivos,
Seus.
Enquanto engarrafa teus desejos, teus 
sentimentos.
Te faz caber certinho na caixinha, pintada de 
opiniões
Inúteis, irreais.
Essa luz é que controla teus sonhos,
Tuas desistências,
E te mantém com os pés apoiados.
Seja no chão,
Seja nos teus próprios tropeços.

Eduarda Bogacki



O causo
Julian de Sousa

Bahia, anos 20, numa próspera cidade de 
porto...

No cais, quando cai do céu o primeiro raio da 
manhã, três figuras distintas se cruzam por 
acaso e estendem o encontro em saudosos 
cumprimentos. Como vai, quanto tempo, 
será que hoje chove. Vão tropeçando nesses 
assuntos de homem, na espera do velho 
Amâncio vir abrir a sua barraca de peixe 
e degustando, desde logo e com certeza, o 
assunto novo daqueles últimos dias.
— E digo e repito aos senhores: isto não hei 
de tolerar mais — ruge o coronel Sirovaldo, 
homem já envergado da idade embora de 
respeitada pioneirice, a catadura vincada e 
o indicador em riste. — É uma safadeza, 
e descabida! E nossas mulheres? E nossas 
crianças? Como ficam?
— Tou com o senhor, coronel! Tou com o 
senhor! — Cleônidas se manifesta. Este é 
um cabra baixote e engraçado se comparado 
à protuberância do primeiro. Advogado, usa 
bigode, paletó, fedora e tem uns jeitos muito 
apurados de gesticular quando fala. Não opina, 
porém: toma corona nas opiniões já prontas. 
Justo por isto, a sua companhia é sempre das 
mais requisitadas.
— A gente precisa é juntar uns cabras, 
pressionar o prefeito Fabiano, mostrar tutano! 
— A sugestão parte do coronel. — Ele tem 
de dar um sumiço nesse aí. Um frouxo desses 
vir mexer na política da gente? Não tolero! 
Sempre começa assim. Primeiro vem um, 
depois aparece outro. Quando vê que não, se 
aquietam, vão ficando por aqui mesmo… Eu 
é que não quero meus meninos andando que 
nem os xibungos do Lady Creuza!
— É o diabo, senhor coronel. Ele tem é o 
diabo no couro. Ele e o prefeito. — Agora é 
o sargento Silva quem pipila. Sem grandes 
adjetivos para esse além do jeitão de pedra.
— Pode ter é o que desgrama for. Com ou sem 
prefeito, eu expulso esse cabra da minha cidade 
ou não me chamo mais coronel Sirovaldo das 
Antas!

Todos aquiescem.
Nesse instante, lá do mar desponta uma figura 
humana. É o Amâncio vindo abrir a sua 
banca. Vem gingando, equilibrando na cabeça 
um cesto de dourados e tilápias espelhantes 
como lâminas à luz da manhã — alguns ainda 
tão frescos que se debatem, agitadiços, nos 
primeiros sopros de morte.
Como de costume, cada um garante a sua 
remessa de pescado e deixa o resto dos 
causos por esticar numa próxima ocasião. Se 
despedem, pegam o rumo: o coronel, com a 
bengala de respaldo, vai claudicando até sumir 
da vista; o advogado, num passinho ligeiro, 
atalha pelas ruas do morro do Capa Negro, 
vai cumprimentando as donas nas janelas, nas 
calçadas, sempre risonho, sempre altaneiro; 
e o sargento, homem empedernido como é, 
evita ao máximo as pessoas. Do trio, é o único 
solteiro.
O cabra de quem ainda agorinha falavam é 
um fidalgo vindo do Rio, um tal de Nandinho 
Soncini. Tem nem um mês completo de chegado. 
Moço literato, logo se nota, como também se 
nota certa vocação para as complicações da 
política. Com uns poucos dias na cidade, já 
corria o falatório de que pretendia concorrer 
à vereança. Que tivera pai diplomata, e que 
o atual prefeito fora muito amigo desse seu 
pai, por isso o apoio ao rapaz para a câmara. 
Isso causou um burburinho imediato entre o 
baronato, pois Nandinho não fez essa mossa 
toda: era um cabra muito requintado para o 
mato. Adamado no jeito, fala macia, andar 
jeitoso demais. Até caxumba descida diziam 
que tinha. E foi correndo assim, de janela 
em janela, de boca em boca, assunto sempre 
muito interessante, que a sua fama se fez. Nem 
no cabaré já fora visto. Deve que não gostava 
da coisa. E se não passava firmeza, não servia 
nem pra vereança nem pra nada.
— Deve que tá lá de tocaia com o prefeito. Só 
bota a fuça no sol para ir à prefeitura, o cabra.
— Suspeito, coronel. Um moço jovem assim 
nem aproveitar o Lady Creuza...
— Ai de nossos filhos, marido. Ai de nossos 
filhos.

2
É noite. Acima, salpicos de luz enfeitam o céu 
da Bahia; abaixo, o Lady Creuza ferve, em 



polvorosa. É gente que entra, que sai, outros 
que sequer se decidem, ainda estacados na 
entrada. Mas é uma vez dentro que os queixos 
caem: é luz, é música, é calor e nudez sob 
medida. O paraíso do adúltero e a perdição 
do celibatário.
Na rua, o coronel Sirovaldo vem lá coxeando 
todo impaciente. Só toma fôlego quando 
alcança a soleira do cabaré. De fora, avista o 
advogado dentro, metido no meio do cio das 
putas, o sorriso ladino e os olhos vasculhando 
os decotes tantos e vários, que mais se parece 
um menino diante da loja de doces que não 
sabe qual provar primeiro. O coronel afinal 
também entra. Entra já rindo, já gargalhando.
Logo mais, quem também chega é o sargento 
Silva. Reservado, a cara desconsertada, o 
sorrisinho desbotado. Pede uma garrafa, toma 
um assento e fica por ali mesmo, bebericando, 
bisbilhotando. Um gole e lá vai o Cleônidas 
subindo a escadaria com uma puta sob cada 
asa. Outro gole: a noite está só no começo.
Entrementes, longe dali, Nandinho encara o 
vazio da rua. O seu relógio diz que é ainda 
cedo, mas, pelo alarido abafado da noite, 
àquela hora uma metade da cidade já lota o 
Lady Creuza e a outra metade está em casa. 
Talvez, até como ele: encarando vazios. Ou 
ainda (e, aqui, pensa que mais provavelmente) 
falando sobre o cabra adamado do Rio de 
Janeiro que quer entrar para a câmara. 
Nandinho matuta um tempo. É na verdade 
um homem calmo, de mais contemplação que 
fala, considerando o que pede cada momento, 
mas sabe que não vai ser deixado em paz, 
que precisa agir. Depois, encaixa o chapéu na 
cabeça e sai com o passo ligeiro pela noite. 
Vai ao Lady Creuza. Vai dar àquela gente 
um pouco do que eles querem. No caminho, 
passa por uma velha rameira debruçada no 
parapeito duma janela. Ela tem um cigarro no 
beiço empastado, o decote generoso e aquele 
jeito malandro de quem já viveu o bastante 
para saber todas as coisas.
— Ei, moço! Moço! — Ela o faz parar. — 
Tu sabe que mangam de tu por aí, não sabe, 
moço?
— É o quê?
— Tu sabe, não sabe?
— Sei sim, senhora — responde ele, muito 

grave. — E sei também quem diz: é o coronel 
Sirovaldo, não é? Pois é com ele que vou ter 
agora! Espere só!
Mas antes que Nandinho retome o passo 
despeitado, a velha lhe conta um segredo. A 
cara abobalhada que ele faz depois de ouvir 
é que nem a de qualquer outro quando afinal 
descobre a peça final de um quebra-cabeça. 
Cara de deslumbramento. Acima, a noite 
estrelada está perfeita. Ele caminha agora 
mais decidido que antes. A velha, lá da sua 
janela, pitando e bafejando, ri essa risada 
malandra enquanto Nandinho se afasta. 
Risada de quem sabe das coisas.
É um pouco mais tarde que uma senhora 
vai atender quem bate à sua porta. Mulher 
asseada, bem apresentada, não só não espera 
receber visita àquela hora como se espanta ao 
saber quem é o visitante. Ela é, a propósito, 
a esposa do coronel Sirovaldo; o visitante, 
com o panamá contra o peito e um sorriso 
respeitoso, claro, é Nandinho. Trocam 
algumas palavras que não importa sabermos 
nessa leitura, embora não nos custe saber que, 
não sem antes impor uma alguma relutância, 
a mulher afinal fecha a porta e segue o nosso 
rapaz.
Não demoram a chegar no Lady Creuza. Vão 
entrando assim ocultos na fervura do cio 
alheio, pegam subindo pela escadaria. Num 
lance de segundo, é Silva quem, ao acaso, ali 
entre um e outro golinho, lhes passa as vistas 
lá do seu canto.
— Santo Deus! Santo Deus!
Seguem decididos escadaria acima onde 
defrontam o quarto com o número 6 na porta 
— justo como dissera a rameira da janela. 
E tão logo Nandinho a escancara, a senhora 
em sua companhia dá logo um grito e cobre 
o rosto das mãos. É horrendo. No quarto, 
sobre a cama, todos estão nus ― o coronel 
por baixo, o peixeiro pelo meio e o advogado 
em cima ― numa cópula angustiosa, suada e 
arfante, sob o sigilo do alarido vindo do salão.
Foi esse o primeiro causo de divórcio por 
sodomia que se ouviu falar na Bahia, por 
muito tempo um saboroso assunto de boca e 
de ouvido.

FIM



(Foto Bianca Ferrari)

EU TE(TI)NH@ INVEJA DE TU QUE ABRAÇA (V@) 

Não pode abraçar as pessoas 
É muita exposição 
Tanto sentimento quando dois corpos se acolhem, é um descarrego em 
conjunto É muita exposição 
É permitido abraçar em ocasiões especiais e os corações não podem se 
aproximar tanto É muita exposição 
Não pode se expor através dos abraços 
Eles dizem 
Expor que sente? 
Homem não sente 
É proibido 
Expor vulnerabilidade e sentimentalismo 
Afeto interditado 
Marcado como aquele menino que sente, aquele menino que faz coisa 
de menina Aquele menino que abraça 
Eu tenho inveja de tu que acolhe 
Eu tinha inveja de tu que abraçava 

Eliel Ferreira



Foste  então a fagulha que por um instante, 
queimou tudo que, de vivo havia ali, 
naquele nobre terreno

Foste também aquela agulha que espetou 
algo que, adormecido, agora Lembra que há 
vida dentro de tudo que acreditas

Foste a foice que, com força brutal acabou 
por derrubar um canavial inteiro para  
descobrir qual da cana era a mais doce

Foste o sábio, o ignorante, o festeiro na hora 
que todos choravam e agora, choras por não 
acreditar como, todos se foram para bem 
longe de ti

Enquanto aqui, do outro lado do rio
Todos se alimentam de carnes nobres,frutas 
suculentas e fazem amor para simplesmente 
festejarem o portal do infinito que o 
chamam de...
Amor.

Nome: Poesia para dias que adias
Wilson lirio
Poeta Brasileiro
30-12-2021

Um ano e suas quatro estações
Entre uma e outra
A morte e a vida

A lua e suas quatro estações
Entre elas a Morte e a vida

Eu com minhas memórias
Tristes, estações favoráveis ou não
Mas aproveitando cada estação

Não importa qual delas eu esteja
Me debruço as vezes cansado 
As vezes desacreditado mas, logo sigo o meu 
caminho, esse é o meu caminho

Vinte quatro horas tenho
Em minutos perco para o tempo
Tem minutos que  o tempo não tem tempo de 
me ver,  porquê?
 Já fui!

Programo meus espaços, meus compromissos 
que, as vezes é só no meu imaginário
Porque tenho que Alimentar a minha ansieda-
de
E, me perco dentro de mim

Hoje acordei com pena de mim e quando me 
dei conta o trem havia partido e perdi a opor-
tunidade de ver as pessoas que lá estavam 

Observo os postes nas ruas do pensamento, só 
eles se movimentam para iluminar o que havia 
se apagado dentro de mim

Acordo para o tempo e resolvo ir de encontro 
com as estações
Da lua, do ano e porque não, a estação do trem

Estou vivo!
E com a coluna ereta sigo para o encontro de 
algo que talvez não encontre
Por que?
A vida sempre me surpreende e estando pron-
to ou não...
Sigo.

Poesia Wilson lirio
Nome: quem dera um tempo
25 - 01-2022



Quem sou?
Para uns
Amigo
Para outros um sorriso
Para uns...
Um ombro

Tem uns que me acham um chato
Tem aqueles que refletem comigo

Tem quem me olhe
Por fora
Outros me vêem com o lado esquerdo dos olhos
E aquele também que quer me ver, bem longe

Que confundem
Que acha que já me viu e também, que fingem não 
me conhecer

Tem uns que andam ao meu lado a tempos e, outros 
que, a tempos não vê para que lado fui

Uns
Que me amam
Que me odeiam 
E há aqueles também que, nem um e nem outro

Que é presente
Que me dá a presença
Que me oferece e, que me rouba
Uns falam que me amam
E tem aquele que me ama em silêncio
Posso ser um cristão ou ateu
Um acento ou tropeço
Falante, calado
Extrovertido, introvertido
Normal ou louco

Sou assim
Como você
Como ele
Quero dizer que  somos a sombra 
a luz, a escuridão
Tudo depende do filtro de quem nos olha e nos ob-
serva e, como nos entende

Mas, quem sou?
Será que sou?
Amor pecado
Deus, diabo
O bruxo, o mago

A fera, caça ou caçador 
Interesse, interessado
Maldito, amaldissoado
É, depende...
Sou assim...
Como você
Como todos
Somos assim

Um olhar
Um abraço talvez...
A preguiça ou o preguiçoso
A algema ou o punho

Ontem eu era aquilo
Hoje sou isso
Sou o grito no silêncio
A alma viva no espaço

Vivo entre a largura e o comprimento 
Na consciência da altura e, a profundidade
Sou a espessura do vento
só o espaço ouve meu Silêncio e respeita a 
minha tristeza
Sou também a ignorância da mais ingênua 
sabedoria
Amor violento 
O mais pacato dos amantes e o meu beijo, 
só é bom para o meu espelho

Sou a esperança que nunca espera
e a confiança desconfiada 
Sou assim...
Como você
Como ele
Como todos
É!
Como todos!
Eu sou o...
Ser humano.

Poesias Wilson Lirio
15-02-2022
Nome : Ser Estranho



Pista alaga
Sopa rala
Remove chão
Criança que se cala
Vem a mãe
Levanta a mão
Não tem sermão

É um silêncio
E um choro preso
Parece um peso
Segura um terço
Mais um caixão

Lá vem a terra
Até agora era chão
Agora um enorme cobertor que lhe enterra
E vem a aberração e culpa logo  o sem chão que, com culpa chora a perca de seu 
irmão

Mais logo 
Vem as naves espaciais observando o estrago que foi feito ali no paredão de terra 
que a chuva de  verão, de novo levou

Mas o ano que vem tem verão
E qual será o morro então

É...
Ano que vem tem verão.

] Wilson lirio
Nome- Sopa de lama
03 - 02 - 2022
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Há sol
Meia vida não há
Há morte
No meio do mar há
Meia noite

Germes, bactéria
Morte em minha saliva embaixo da terra ou sobre ela
Não é mentira, há morte

Haja morte aos sanguessugas!

Em cada rua, cidades, países em contrução em desconstrução ou até em decompo-
sição

Parei ontem por aí
Em um jardim qualquer
Vi a flor soberana que se destacava
Flor  amarela com tons de branco e um risco sombreado em vermelho
Flôr linda!
Mas , hoje, flor morta

Algo que possa me fazer esquecer da morte?
Já que ela está em todos os cantos...

Já, o poeta, mesmo sabendo que a morte é certa,  resolve, em seus manuscritos 
sem sentidos, escrever frases, tentando burlar seu medo

Desta vida meu amigo,te digo, o que vale mesmo é estar vivo
Observar antúrios, orquídeas, cactos samambaias e também os parasitas que, ainda 
vivos dependem dos seres vivos ou mortos

E o homem comum, mesmo não sendo zumbi renasce dos mais sombrios dos 
porões das cidades para tentar consertar o que acredita estar mau ajustado e luta 
para continuar vivo.

Poesias wilson lirio
14-02-2022
Nome : Porão escuro



Hoje a festa é nossa 

 

Desde que passamos a acender velas, os fogos parecem já chegar ao céu apagados. Nossas 
roupas de tão desbotadas já não parecem atrair energia nenhuma, e fazer promessas de 
emagrecimento nas atuais circunstâncias se tornou um risco de vida.  

Mas o fato é que estamos em um novo ano, por mais que isso quase tenha passado 
despercebido. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que ainda não começou, mesmo 
que já tenha passado da hora. E já que o direito as promessas de ano novo se mantem 
cessado, esse é o momento para pularmos direto para nossas realizações. 

Primeiramente, poremos a mesa uma ceia farta o suficiente para alimentar a todos, com 
exceção dos vermes que, insatisfeitos com o alto escalão do empresariado, do governo, 
exército, polícia e etc., tem tentado rastejar de volta para dentro de nossos intestinos. 

Depois vamos nos enfeitar. Tirar o musgo do verde, a ferrugem do amarelo, o encardido 
do branco. Faremos de volta as ruas coloridas e iluminadas com rojões, bombinhas e 
traques. Acordaremos cada palácio e cobertura, sem direito a cochilos, sem apagar, nem 
os sonhos e nem as memórias - Não durmam, e não deixem eles dormirem.  

Quando a contagem regressiva começar e o ponteiro apontar meia noite, os povos 
ascenderão e as velas finalmente vão apagar. O cheiro da pólvora e a mistura de sons 
guiarão nossos corações pelas ruas, enquanto de olhos fechados dançamos, tropeçamos e 
comemoramos até a exaustão cada ano que não pudemos ter.   

E ao fim, dormiremos de barriga cheia sob um céu tomado de assalto e que podemos 
chamar de nosso, e lá veremos novamente os fogos rasgando a noite, dessa vez não para 
comemorar um novo ano, mas sim uma nova era. 

 

 

 



Um minuto de silêncio 

 

Foi-se Olavo de Carvalho, apenas quatro dias após a viagem de dona Elza – e nós sequer 
chegamos ao segundo mês do ano.  

Mas antes que alguém venha com esta idéia, não estou aqui para dizer que independente 
de diferenças, ambos tiveram o mesmo fim. O fato é que se foram duas vozes que 
interferiam e narravam o Brasil. No caso de Dona Elza, o Brasil velado, não invisível, 
mas sim indiferente aos olhos das elites. No caso de Olavo um Brasil paralelo, fruto de 
toda a paranóia e desprezo das classes altas com o povo. Um Brasil planejado para ser 
caótico e imoral – um agradecimento especial a grande imprensa - e que justificasse o já 
concretizado extermínio. 

E mesmo tendo sido um dos corpos caídos pela tragédia, Olavo não parte como vítima, 
mas como um carrasco que sofreu um acidente de trabalho. E se o carrasco merece um 
dia de luto, pelas vítimas deve-se insurgir um seculo de lutas. 

Igual fez dona Elza, que agora descansa sua voz enrouquecida pelos anos em que passou 
cantando não só mais alto que seus próprios gritos, mas também mais alto do que o grito 
de todo um povo - E quem canta com o povo, jamais terá um minuto de silêncio.  

Olavo morre com a boca escancarada, ainda tentando reproduzir seu grito responsável 
pelo silêncio de milhares de vozes. É nosso dever sufocar suas idéias, para que as mentiras 
repetidas mil vezes não se tornem verdades, mas sim se eternizem como o que sempre 
foram: uma piada de péssimo gosto, engasgada na própria ignorância. 

Enquanto a boca de dona Elza se fecha, sem que sua voz se cale. E esta ainda ressoará em 
alto e bom tom, não para estourar taças de cristal, mas para arrebentar cada vazo ruim que 
ainda insiste em não quebrar.  

 

 

 



Olá, me chamo Jorge Henrique Freitas de Castro, sou residente da 
cidade de Manaus, 28 anos e escrevo desde mais novo. Tenho uma série 
de contos originais sobre um mundo fantástico criado por mim e que 
moram na minha imaginação desde muito cedo em minha vida. 

Os Seis Viajantes
   Até onde um povo ou uma civilização pode chegar a fim de atingir seus próprios desígnios? Até 
quando se sentirão satisfeitos com o que sabem e possuem, e por quanto tempo serão felizes com sua própria 
mediocridade? As respostas para nós meros humanos parecem até ser um tanto quanto óbvias. Podemos 
alcançar o infinito – tal é o poder da esperança, e nunca, absolutamente nunca estaremos satisfeitos.
   Essa história como muitas outras começa pelo final – já que o fim nada mais pode ser, algumas 
vezes, que um novo começo. Uma civilização que chegou onde outra jamais poderia se quer imaginar, um 
povo que já deveria a muito estar satisfeito com suas conquistas e descobertas. Para a grande maioria em todo 
o universo a satisfação só é encontrada quando se prossegue constantemente em direção a um objetivo. Sem 
objetivo, logo sem significado. Sem significado, logo não merecedor de existência.
   Imagine a maior das cidades. Agora imagine a maior das espaçonaves, e agora combine as duas. 
Feito? Uma forma esférica e reluzente a flutuar pelo vácuo. Um exterior perfeito e magnífico, para um interior 
decadente e corrompido. É aqui que a história começa de fato, uma expedição em busca da fronteira do 
infinito, até por que, como alguém poderia se satisfazer com apenas um único universo que já não apresenta 
mistérios?
   A realidade estava em crise. Sem propósito maior, os sapientes voltaram-se contra si mesmos 
numa guerra civil que já beirava a loucura. Suicídios em massa, armas com capacidade de destruição 
imensurável, planetas inteiros sendo engolidos por singularidades artificiais, espécies sapientes sendo 
completamente extintas, estrelas sendo detonadas por pura diversão, planetas inteiros dedicados a tortura 
e violência, galáxias  sendo engolidas por engenhos de proporções cósmicas. Os que acreditavam serem 
racionais haviam enlouquecido, muito mesmo antes do fim, e pelo visto planejavam deixar o resto do 
universo para os mortos.
   A busca desesperadora por um novo propósito que não fosse a autodestruição, levou a mais 
avançada das civilizações a construir a maior das arcas. Uma imensa nave de imensas proporções. Uma 
grande cidade itinerante, construída para viajar até os confins do universo, até as orlas da existência em 
busca do abismo primordial de onde tudo poderia ter saído. “O espaço entre os universos” era como eles 
denominaram o seu novo destino.
   Os desbravadores então deixaram para trás uma realidade ensandecida apenas para permanecer 
no mesmo ciclo vicioso que os levaram até onde estavam: a busca constante por um significado em tudo. Ao 
menos enquanto a viagem ainda parecia promissora o moral da tripulação – ou habitantes – era elevado, com 
esperança despertavam e com esperança se deitavam. A frente de toda a grande expedição para colonizar 
outro universo, estavam “Os Seis Virtuosos”, os eleitos pelo restante para guiar os supostamente ainda não 
enlouquecidos até terras novas e um futuro promissor, repleto de perguntas a serem ainda respondidas.
   Os seis haviam preparado todo o sistema de inteligência artificial da grande espaçonave, para 
que toda a tripulação tivesse suas necessidades atendidas e seus deveres designados durante todo o percurso. 
Enquanto isso os mesmos seis descansariam ao longo de toda a viagem, apenas para acordar no momento 
de descoberta e liderar a última e solitária civilização para uma nova era. Uma era que se esperava e se 
trabalhava para que fosse diferente de todas as outras. Ao menos assim ditava a esperança...
   E assim a cidade flutuante vagou por tempo desmedido. Através de nebulosas, sistemas solares 
de estrelas binárias, próxima a buracos negros supermassivos e centro de galáxias. Os cidadãos viram de tudo 
durante a viagem e nada daquilo parecia entretê-los. Era como olhar para uma pintura ao estilo “natureza 
morta” por várias vezes durante sua estadia em uma mesma casa, com o tempo ela nem parece que está ali 
pendurada. 
   No fundo eles já sabiam, no fundo já sentiam que nem mesmo o que quer que estivesse além 
da escuridão ao fim do universo os impressionariam. A jornada começou com estrondosa empolgação, porém 
assim como um amante que se lança rápido demais ao corpo do outro, acaba por esgotar o prazer cedo 
demais, e ao chegar ao fim  o êxtase se esvai e tudo acaba mais cedo do que se esperava.

****************************************************************************************
***************
   O Primeiro dos seis despertara com facilidade de seu sono estático. Como era esperado, pois ele 
era o líder dos seis, tão saudável naturalmente que muitos contestavam se não era fruto de um planejamento 
genético na íntegra, entretanto não era o caso. O primeiro nada mais era que um milagre da natureza, desses 
que se tornam grandes indivíduos sem muito esforço.



   Ao despertar não tinha fome e nem sede, apenas curiosidade. Aparentemente acordara no 
momento certo, ao menos era o que uma luz turquesa indicava no painel de controle central da ponte de 
comando, entre inúmeros monitores, botões e outras luzes apagadas ou de fraco brilho. Com o aperto de um 
botão a estação inteira iluminara-se. Luzes brancas e fortes acenderam por toda a ponte.
   Espreguiçou-se, estalou os dedos das mãos e preparou-se para abrir a “janela” de metal que 
recobria a de vidro, isso tudo enquanto em volta de sua poltrona acolchoada um módulo de comando formava-
se, com teclados e monitores flutuantes e cheios de brilho. Era a hora da verdade. A grande cortina de aço 
recolhia-se lentamente e em meio a bocejos o Primeiro arqueou as costas para trás enquanto reclinava-se na 
cadeira, apenas para quando voltasse a cabeça novamente à frente e olhasse através da janela, enxergasse apenas 
escuridão. Nada de luzes distantes de estrelas, nada de cometas fumegantes. Mesmo sendo com o corpo gelado 
de súbito, aquilo ainda era de se esperar já que não sabiam a “profundidade” do abismo pelo qual escolheram 
navegar.
   Com uma passada de mão pelo painel central, um monitor flutuante e translúcido mostrava os 
sistemas da espaçonave a sua frente. Tudo parecia em ordem com o motor e com o casco perfeito e esmaltado, 
a parte elétrica respondia instantaneamente, o ar era respirável, a água estava em bom estado, as fazendas em 
pleno funcionamento, somente algo lhe chamara a atenção… não havia viva alma além dos Seis a dar sinal de 
vida nos leitores. Empurrou o monitor para trás de supetão e observara o sistema de vigilância interna da nave, 
ninguém, nem se quer um ruído era ouvido, estavam sós, mas por que? 
   De longe era tido como o mais sábio e cauteloso, e sempre gostava de resolver, o que quer que 
fosse, sozinho. Mesmo assim sentia a necessidade de que outros o ajudassem a compreender, estava confuso. 
Não acreditava no que havia visto. E foi assim que antes da hora os Seis Viajantes despertaram.
   
******************************************************************************************
*************
   O Primeiro resolvera avaliar as entradas no sistema de avaliação da nave. Encontrou uma data. 
A última forma de vida - como eles haviam deixado, antes do longo sono - havia há mais de trezentos ciclos 
do gerador - o que equivalia há cerca de dois mil anos em sua terra natal – sumido misteriosamente. O sistema 
inteligente da nave nomeara o evento de “Expurgo Voluntário”. E quanto mais ele lia sobre os registros e 
encontrava os vídeos privados gravados pela tripulação mais ele compreendia e sofria.
   Não importava a velocidade que o imenso motor os fizesse viajar, a mesma doença que acometera 
a todos deixados para trás fora trazida com eles. Não é uma doença simples como uma do corpo, nem mesmo 
uma complexa como da mente. Era algo muito pior, uma doença da “natureza do indivíduo” uma doença da 
“alma”. No caso deles era uma melancolia que ia além do simples desbalanceamento químico presente no 
cérebro do acometido. Era algo maior, algo que se espalhava como um gás venenoso, invisível, inodoro e letal.
   Checando todas as imagens internas através de drones e câmeras, apenas uma localidade da 
grande nave-mãe se encontrava inacessível, o Salão de Honras. Onde qualquer cerimônia para ao atendimento 
de todos deveria tomar lugar.
   Antes mesmo de se prepararem para ir e destrancar a grande porta branca, já antecipavam o que 
encontrariam, e o medo de serem acometidos pela mesma tristeza acompanhava-os a passos largos.
   A larga porta de metal escovado quando iluminada levava a todo o esterior um brilho 
esplendoroso. Era triste ter de destruir a bela porta dupla para abri-la, porém mais triste ainda seria o que 
encontrariam por detrás da mesma. Estavam todos, sem exceção dispostos de forma solene sobre seus acentos 
compartilhados, dispersos em grandes bancos. Alguns deitados, outros apenas recostados uns sobre os outros. 
O salão era amplo, com teto elevado e sem iluminação total, o que dava um ar mais fúnebre ainda. A grande 
“janela” disposta à direita mostrava o universo escuro em que adentravam, todos estavam virados para lá, para 
a escuridão. A única vista possível dentro de infinitos anos luz de distância. Escolheram morrer, a esperança não 
embarcara na viagem com eles. Ou embarcara, e somente não fora o suficiente para fazê-los esperar o tempo 
necessário.
   Pelo que investigaram a morte veio de forma pacífica, um vazamento de gás de um dos grandes 
dutos de refrigeração presentes no teto. Causado de forma planejada. Todos reuniram-se ali para que seus 
últimos momentos fossem em companhia.
    Para os Seis o gás não era tóxico já que estavam de máscaras. A visão era triste demais, o silêncio 
era carregado de vozes do passado que ecoavam em suas mentes. Viam rostos familiares, lembravam de suas 
vozes, de seus gostos, desejos e dores. Fecharam a porta atrás de si e a selaram de forma que nunca mais fosse 
aberta. Deixaram os mortos descansarem em esquecimento. Apenas em suas memórias eles permaneciam. Seus 
nomes foram todos gravados em um grande mural metálico, um monumento, um lembrete. Afinal o que é a vida 
dos conscientes se não apenas um amontoado de memórias. 
******************************************************************************************
*************

   Com o passar da irrefreável marcha do tempo a nave que não fora feita para durar para sempre 
começara a dar sinais de fadiga. O reator de fusão passou a consumir a própria estrutura da nave para manter-
se operante. A superinteligência do computador não almejava de forma alguma partir dessa existência e 
preferia devorar a si mesmo para que tivesse mais chance de chegar ao final de sua viagem, que era sua Diretriz 
Primária. Sua inesgotável missão. Mesmo que todos os tripulantes morressem a nave prosseguiria até que sua 
estrutura fosse obliterada.
    Com o tempo, a escuridão e a solidão cada vez mais devorava a sanidade dos restantes, chegar ao 
final da viagem provava-se mais difícil que o esperado.
   O Primeiro era o mais desacreditado. Tudo que planejara por um longo período de sua vida 



estava falhando terrivelmente, fadado ao esquecimento. Todos que sabiam da viagem estavam ou estiveram 
vivos como parte da tripulação da nave, o universo louco deixado para trás nem se quer ouvira às notícias de 
esperança e às súplicas de cooperação. Aquele passado de fato merecia ser esquecido, porém agora somente 
seis mentes seriam capazes de carregar a responsabilidade de manter a razão e a esperança como faróis para 
uma nova civilização. 
   Era um cientista e militar, e sempre poderia ser encontrado com seu uniforme. Um lustroso 
traje cinza com uma meia capa magenta. Seu peito pesava com as medalhas e em sua mão direita uma luva 
metálica dada a ele pelo próprio Imperador das Três Galáxias. Algo que lembrava a todos sua relevância. Uma 
primorosa luva de metal e vidro flexíveis que naquele momento reluzia com as fracas luzes dos painéis de 
controle da nave, e tiravam sua atenção da missão, mesmo que por um instante.
   O Terceiro era o que mais reconfortava os outros. Sempre estava trabalhando, estudando as trevas 
em que se encontravam, fazendo pequenos e grandes reparos, limpando seções e cômodos inteiros da nave. O 
que mais inspirava os outros cinco era o mais curioso, prestativo e esperançoso. As vezes ele até trazia todos ao 
“mirante” acima da ponte de comando e fazia com que eles imaginassem estrelas, planetas e até mesmo outras 
naves. Era este pequeno espetáculo da imaginação de um que trazia algum conforto aos restantes. 
   Em determinado momento tal fonte de imaginação secou, a inspiração murchou e até mesmo o 
mais curioso se tornara arredio. As trevas do lado de fora pareciam adentrar todos os cantos da grande nave, e 
até mesmo nos espíritos dos que restaram.
    O Primeiro sentira a responsabilidade pesar mais uma vez e sugeriu que seus irmãos de viagem 
voltassem ao seu sono profundo, enquanto ele cuidaria dos últimos reparos a se fazer no poderoso computador 
e também, por fim, retornaria ao sono. O que ele omitiu fora o fato de que se a viagem chegasse de fato a 
um fim, ou a qualquer lugar que fosse, apenas ele seria despertado. Ele temia pela saúde mental de seus 
companheiros e o que determinadas revelações pudessem trazer. E assim a nave fora programada para despertá-
lo apenas ao chegar a um destino, ou como ditava uma das Imutáveis Diretrizes do hipercomputador, quando 
um determinado número de ciclos fosse finalizado.

*****************************************************************************************
**************

   Abriu os olhos, estava na sua Cabine de Sono; estava frio em demasia. Abriu a porta e adiantara-
se para o painel de controle novamente. A “janela” desta vez fora deixada aberta. Lá fora, escuridão ainda era 
a única paisagem avistável, porém havia algo de diferente. A nave produzia um som estranho, como se algo de 
fora estivesse fazendo atrito com a carapaça metálica da grande nave. Um som por vezes ensurdecedor e a todo 
momento enlouquecedor. Era como se cem unhas arranhassem um quadro-negro, como se mais de mil funerais 
com a sua lamuria infinda acontecessem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O computador indicava uma 
“parada”, a nave estava sem produzir movimento a inúmeros ciclos e o monitor central indicava que o destino 
final havia sido alcançado.
   Ainda atordoado pelo hipersono o Primeiro não conseguia comemorar, parte também por conta 
de ainda não se enxergar em seu destino de fato e seus ouvidos retumbarem com o som maldito. Não conseguia 
nem pensar direito, em sua mente não havia espaço para sua voz, tudo apenas se resumia ao barulho, ao som de 
todos os infernos combinados.
   Precisava de todas as formas se livrar daquele som. Era tão sobrecarregante que o deixava de 
joelhos e o fazia rastejar. Não conseguia mais sentar-se de frente aos painéis. Não podia desistir, não podia 
rastejar como um fraco, a continuação da existência dependia dele. Até mesmo abrir os olhos tornara-se tarefa 
difícil, como num reflexo natural por conto do desconforto que o barulho lhe causava, apenas fechava os olhos 
e fazia de tudo para inibir o som, era em vão. Rastejou até um canto, mas ali o som era pior, o metal da câmara 
vibrava e parecia estar sendo retorcido por força descomunal. Rastejou-se novamente até perder o rumo e cair 
ao encontrar o desnível de uma escada. Rolou escada abaixo, batendo todas as partes possíveis de seu corpo na 
queda. Quando abriu os olhos com o esforço enxergara a sua frente uma das varas de metal usadas para apontar 
ao grande mapa celestial. O desespero era tanto que nem contou duas vezes, esticou o braço e com a vareta em 
mãos perfurou seus tímpanos. O ruído branco da surdez era reconfortante em comparação com o sonoro som 
metálico e estarrecedor de antes. Co imensa dor, gritou, estremeceu e depois respirou aliviado.
   Nem havia percebido com a queda e com sua luta para se livrar do som que a ponte de comando 
estava em ruínas. Por isso fora tão fácil de encontrar uma das varetas ali dispostas no chão. Nenhum sistema 
da nave parecia funcionar de fato, a não ser o suporte a vida da ala onde se encontrava e do imenso gerador 
de energia. Tudo estava escuro, assim como o lado de “fora”. Com um certo tempo voltou um pouco a si e 
também percebeu que não fora despertado por chegar ao seu destino e sim por conta de a nave não suportar 
mais sustentar formas de vida, nem mesmo durante o Longo Sono. A grande inteligência artificial fizera uma 
escolha um tanto quanto controversa, permitindo ao Primeiro que despertasse em seus últimos momentos e 
apreciasse o que quer que tivessem encontrado.
   A dor em seus ouvidos era lancinante, o sangue escorria-lhe pela face e amontoava-se em seu 
queixo, formando gotas que pingavam lentamente sobre o chão metálico. Não ouvia o som dos pingos, nem 
o alto ranger que agora resumia-se a um som abafado e distante. Onde outros agora poderiam estar ainda 
mais desesperados, este estava calmo, sentado, com dor e sangrando, porém calmo. Ali parado, vendo que 
o sangue já lhe escorria por sobre os ombros até onde suas mãos se apoiavam sobre o chão ele observava. A 
ponte de comando sem energia, a janela amassada, as fracas luzes falhando e piscando, era o fim. Decidiu que 
não despertaria os outros, decidiu que os deixaria morrer enquanto dormissem, uma morte calma e pacífica. 
Ninguém merecia enfrentar o terrível desconhecido novamente.
   Foi quando viu. Viu algo se mover, ou era um truque de seus olhos turvos de lágrimas? Não, não, 



havia sim algo la fora, algo se mexeu, algo vibrou, algo serpenteou. Não sabia o que poderia ser, mas queria e 
deveria descobrir.
   Desnorteado pela perda de sangue e dor, levantou-se com dificuldade. Estava tão envolto em 
seu próprio sofrimento que nem percebera que estava sem o traje espacial para uma “caminhada” lá fora. As 
escotilhas lhe obedeceram e abriram-se, o computador já não tinha mais forças para impedi-lo. Ele precisava 
ver, precisava descobrir. Já estava do lado de fora quando notou que não trajava a roupa necessária, virou a 
cabeça rápido demais apenas para ser tomado por uma dor profunda, como se inúmeras lâminas afiadas lhe 
perfurassem toda a face. Desabou por sobre um joelho, e quando deu por si, estava longe demais da nave para 
voltar. Ficou ali “caído”, com a face voltada para o escuro infinito abaixo. O Sangue continuava a escorrer, a 
dor irradiando para dentro de seu crânio. Sentiu que ali seria o fim, mas apenas sentiu.
   Abaixo de si parecia haver uma espécie de chão, sentia-se como sob efeito de gravidade, seu 
corpo estavam firme, girou a cabeça para a frente novamente e levantou-se. Estava caminhando no vazio onde 
nada se enxergava, era uma experiência maravilhosa ao mesmo tempo que aterradora. Nem percebera quando 
a dor sumira, ela só havia ido embora de forma rápida e imperceptível, mas o sangue permanecera, e seus 
ouvidos permaneciam surdos e perfurados. Ao redor de si o escuro parecia se mover, como uma grande massa 
incorpórea porém mutável. Nuances de formas se alinhavam a sua frente como que formando um larguíssimo 
corredor. Apesar de em formas de silhuetas sombrias e enevoadas. Algumas silhuetas distinguiam-se, como 
imensas estátuas a vigiar o seu caminho, ou colunas a sustentar a sala do trono de um imenso palácio.
   Não se deixou enebriar com a aparente miragem, e  sem hesitar, retornou para a nave que quase 
não enxergava mais. Era como se toda a luz ali se dissipasse em ondas curtas que e se perdiam em meio 
as trevas, algo nunca antes visto por aqueles que acreditam que toda luz é capaz de emanar sobre qualquer 
escuridão. Sabia que o achado não era apenas para os seus olhos e decidiu acordar todos os outros cinco.
   Acordaram cansados, enjoados e desnorteados, mas tudo isso fora deixado de lado quando o 
Primeiro lhes mostrara o motivo do despertar. Correram, aos tropeços e esbarrões até o lado de fora. Não se 
deram ao trabalho de conversar sobre o que quer que fosse, haveriam outras horas para se desperdiçar saliva, 
agora eram seus olhos que estavam sedentos de curiosidade. Nem se deram conta do terrível som ou do seu 
amigo  que estava mutilado, apenas correram e correram pelo grande corredor negro e confuso , quase invisível 
do lado de fora.
   O “fumacento” corredor dava para um grande abismo circular de onde uma certa presença 
poderia ser sentida desde o fundo. Algo se arrastava pelos confins das trevas daquele lugar. O medo roubou 
o lugar da curiosidade e do êxtase, a Quinta tropeçou ao dar um giro em meia volta para retornar por onde 
veio, mas não havia mais nada lá. Não havia “corredor”, não havia estátuas… tudo agora era o abismo. O 
caminho sempre prosseguia e nunca retornava. Acima de tudo agora pairava o silêncio, um silêncio nunca antes 
percebido. Não um silêncio como o de uma madrugada em um local isolado e insólito – ali ao menos se ouvia 
ainda o vento, algum animal distante, o som da natureza – ali não, era apenas silêncio em sua essência. Até que 
do fundo do abismo um som irrompera e transformara as trevas ao seu redor, tudo que era irreconhecível no 
escuro agora parecia se mover e todos foram tomados por uma ideia que antes não pertencia as suas mentes. 
Como se fossem tomados por uma vontade superior e exterior. E do abismo emanou mais do escuro, e mais, e 
mais até que por fim os seis se sentiram pertencentes aquele lugar. O medo ainda habitava seus corações, mas 
lá no fundo fora escondido. Sentiam-se como convidados ao chegar à casa de um velho amigo, sentiam-se 
seguros e confortáveis. O som então deixara de ser um estrondo aterrorizante e passara a soar quase como uma 
canção, ainda baixa porém em crescendo.
   Com a música, o abismo se elevava, tornado-se plano. De repente seus olhos novamente 
enxergavam como deveriam. Agora o que viam era uma ilhota de areias negras, com uma colina avermelhada 
e uma árvore larga de tronco e galhos dourados, porém sem folhas. Ao fundo, escuridão, como se aquela ilha 
estivesse só, uma solitária montanha a emergir do fundo do mar, com sua também solitária árvore moribunda. 
Ali uma brisa sobrenatural surgira e fazia um ruído preguiçoso nos galhos. O chão sob seus pés agora era como 
uma fina camada de água sem cor que refletia a tudo como um espelho. Enxergavam a si mesmos e a eterna 
escuridão que pairava acima.
   O vento também trazia uma canção, uma canção que podia até ser ouvida e sentida pelo surdo 
dentre eles, uma canção com intento, uma canção de revelação. Como se o som e árvore estivessem desejosos 
de mostrar algo. Os Seis sentiam as raízes da velha árvore dourada estenderem-se por sob a colina e as areias 
da ilhota. Até mesmo por sob a rasa água cinzenta sob seus pés. Ali havia uma história a ser contada, e o 
crescendo da canção cada vez mais elevava-se. O som navegou por entre as mentes dos viajantes e trouxe 
a eles histórias em sentimentos, de um universo jovem e em expansão. Estrelas, planetas, buracos negros e 
nebulosas povoaram seus imaginários. Vida proliferava em diferentes pontos e todas navegavam como que 
direcionadas por um propósito pré estabelecido pela canção. O ritmo e harmonia alternavam-se a cada estrela 
que chegava ao seu fim, a cada galáxia que perpetuamente transitava em direção a outra, a cada edifício que as 
formas de vida sensíveis erguiam. Era a Grande Sinfonia da Existência, a Grande História de todo o Universo 
e todas suas coisas. Permaneceram ali por muito tempo, enquanto pertenciam ao abismo e viam na face da 
escuridão toda a história e toda sua história. Estavam hipnotizados, era conhecimento demais, era tudo que 
mais queriam.
   Quando deram por si estavam com os pés fincados na areia negra e fria da ilhota, não lembravam 
de forma alguma como chegaram até ali, e a canção chegava a seu fim. Em um diminuendo, a música agora 
caminhava calmamente para o silêncio de outrora, transmitindo a ideia de que tudo chegava a um fim. Até 
mesmo o universo com toda sua complexidade e grandiosidade merecia o seu fim e seu descanso.
   Ao ponto que o silêncio tomara conta novamente se viram cada vez mais distantes da agora 



familiar ilhota, como se aquela visão fosse a de um palco fechando as suas cortinas após chegar o final do 
espetáculo. A luz esmaecendo, e a ilha cada vez mais distante, até que se encontrassem novamente em meio 
a escuridão. Mas agora ela não cegava, eles enxergavam uns aos outros e isso era o suficiente para um novo 
começo.
    Sentiam que a busca por um propósito era ínfimo perante as maravilhas da própria realidade. 
Todavia, não o Primeiro, sua mente não fora levada em sua totalidade pela canção. Para ele algo faltava, faltava 
um universo que mesmo merecendo seu descanso, fosse preservado e cuidado, um universo agradecido por 
toda a história que carregara, um universo eterno, abundante e vigiado… E então foi quando a vontade da 
canção deixou de ser a vontade daquele lugar distante de tudo. Foi ali que a vontade do Primeiro se ergueu 
sobre a vontade da natureza de todas as coisas. Foi ali que a sua canção começou a ser tocada e a reverberar na 
mente dos outros. Todo o alívio e paz na mente de seus irmãos voltara a ser tocado por algo novo, uma força 
inexplicável que instigava-os a mudar a história de tudo. Foi ali, no fim de todo o universo que o Primeiro 
tomou para si a responsabilidade de criar algo surpreendente, um universo sob controle, um universo que não 
cederia facilmente a ganância e a busca eterna por pertencimento e significado, um universo arquitetado e 
planejado. 

******************************************************************************************
*************

Do Arquiteto
   Sempre pragmático, o arquiteto começou o seu labor com a mente, entoando canções sem usar 
os lábios para que ninguém pudesse ouvir. E do escuro o universo fora ganhando forma e cor. De sua mente 
a canção, e de seus lábios as palavras de ordem, e eis que o Universo passava a ser regido pelo som, com as 
sombras tomando forma como em uma sinfonia realizada pelo fogo. Com o fogo e a luz veio a disparidade, a 
diferença. E da névoa esfumaçada e negra tudo começou a tomar forma aos olhos de quem pudesse ver. Agora 
existia luz, luz essa que lançava sombras, sombras estas que vinham de corpos celestes e não celestes. 
   A cada novo acorde da canção ela tomava vida própria, cada nota, cada nuance parecia prosperar 
sem que a consciência do Arquiteto tivesse de comandar. A canção era viva, mas não livre. Em todos os acordes 
sentia-se e ouvia-se a ordem do criador. Foi através de sua imaginação, do tento de do labor que a lírica passou a 
partir dos lábios do Primeiro Construtor em forma de Som e Ordem.
   Estrelas formaram-se e dissiparam-se, nebulosas, buracos negros, planetas, cinturões de asteroides 
e tudo mais que o antigo universo continha. Vinha como o fluxo constante de um caudaloso rio, sem filtro e 
sem controle, abrindo caminho por toda a escuridão amorfa e nela cavando formas e delineados. O poder do 
pensamento era tanto que ao fim da ode ao seu próprio passado conhecido o Arquiteto já tinha construído um 
novo universo, que ainda muito se parecia com o já conhecido.
   Sobre isto o Criador voltou sua consciência em reflexão. Tudo era quase igual, já que a 
imaginação de um tem sempre limite, até que encontra a imaginação de outro, e outro, e outro… O Universo 
para ser magnânimo, precisava acima de tudo ser mantido em um fluxo, um ritmo. A Música então nunca 
dissipar-se-ia, e sempre poderia ser ouvida por aqueles mais sensíveis e atentos.
   Decidira então criar algo que fosse diferente. Começou a refletir então sobre tudo que poderia 
ou que gostaria de mudar naquilo que já fora. Dera ao Universo então um Espírito de onde tudo emanaria e 
para onde tudo voltaria, para que assim o universo fosse sempre mantido em perpetuidade mesmo devido as 
intempéries do tempo e as ações de tudo aquilo que viesse de seus parceiros Viajantes. Esse Espírito pairava 
sobre tudo e estava em tudo, era como uma torrente, mantendo sempre a criação em expansão e evolução. O 
tempo nunca retornaria ao passado, essa era a Primeira Lei.
   Com o tempo, mesmo com o labor do Arquiteto tomando forma por si só,  aqui e acolá ele tocava 
na sua grande tela com seus dedos de pincel e direcionava a Canção Primordial para o caminho que desejava. 
Além da ânsia de criar, nele não havia mais nada, não havia para ele sentido algum em vigiar e controlar 
com suas mãos e trabalhos. Cansado, partira da existência deixando sua criação para os outros cinco que o 
acompanhavam, para que dali eles mesmos pudessem sobrescrever sua criação com obras próprias. 

******************************************************************************************
*************
Da Natureza
   
    Enquanto para o Arquiteto o universo viera de forma simples, para a Natureza não fora assim. 
Mesmo que por onde passasse deixasse seus trabalhos, suas leis precisavam de bastante planejamento e esforço. 
E o Espírito parecia atuar em sentido contrário a tudo que fazia, tudo mudava rápido demais, o Universo e sua 
Alma eram jovens demais. A mística beleza da Natureza vem de longos anos de planejamento e reestruturação, 
a Lei da Eterna Mutabilidade fora a primeira: tudo deveria sempre mudar e nunca se acomodar, e esta foi a 
Segunda Lei.
   O tempo já existia – antes mesmo até da Primeira Canção – e em segundo lugar viera a gravidade, 
o calor, a matéria, a antimatéria e a luz. A Natureza trabalhara ao lado do Arquiteto, enquanto um concebia 
pela imaginação e magnificência de sua música, o outro a manipulava para que se houvesse ordem. Enquanto 
um apreciava a sinfonia de tudo, o outro a regia. Como já sabido, tal labuta cansara o Arquiteto, assim o outro 
teve liberdade e uma crise de identidade e criatividade. Por muito tempo não soube como prosseguir sem o seu 
amigo, então resolvera fazer do Espírito uma extensão de sua criação. O tempo passou a trabalhar a seu favor, 
dando ordem, criando o cosmos. O Universo antes era apenas espaço em expansão, agora além disto era também 
espaço em mudança e sincronia.



   Tudo, absolutamente tudo que entrelaça o universo em uma extensa rede de ordem e perpetuidade 
viera da força da Natureza. Para ele era mais que suficiente que tudo se encaixasse em determinado 
ordenamento. Bastava que planetas estivessem presos em órbitas imutáveis, que a luz se comportasse como 
uma onda infinita e que o calor das estrelas fosse aumentando com o chegar de seu devido apogeu. Todas as 
ditas “leis naturais” passaram a reger o universo, fazendo com que além de uma música a ser sentida pudesse 
também ser “tocada” e de fato apreciada.
   Ao primeiro olhar tudo parecia um tanto quanto desnecessário. Ora, por quê haveria de ter ordem 
se ninguém iria de fato gozar desta harmonia de proporções cósmicas? Faltava ali a imaginação de seus outros 
pares, faltava ainda o toque único de outros. 

*****************************************************************************************
**************
Da Vida

   O que a Terceira experimentara ao ouvir o restolhar pelos galhos secos da Árvore Dourada, fora 
solidão, o Universo implorava por companhia. O silêncio pedia pelo som, a escuridão pela luz. O diferente. Do 
diferente nasce as amizades, do diferente nasce o amor. E foi assim que passou a ser a Vida, trazendo amor por 
onde passava, amizade e companhia por onde se assentava. 
   Tudo até então estava caminhando de forma ordenada, mas a canção para ela faltava um allegro, 
um ponto na Grande Sinfonia de Tudo em que o som fosse envolvente ao ponto de acelerar corações e mentes, 
mas que mentes, que corações? Que peles se arrepiariam se nada existia além de rocha, metal, fogo e frio, luz e 
trevas?
   De repente percebera qual era seu dever.
   Esperou pacientemente até que o Arquiteto terminasse seu labor, e que a Natureza trouxesse 
harmonia e ordem a Letra da Criação, para só então demonstrar que de nada adiantava a beleza da criação sem 
que nada pudesse gozar da harmonia e magnificência que era tudo no Universo, a não ser eles mesmos.
   A Vida trouxe ao Espírito do Universo a consolação da companhia dos vivos, a cacofonia de seus 
sons, tanto do verde quanto os de todas as outras cores. Planta e animal, macroscópico e microscópico, etéreo 
e material. Toda forma de vida era bem-vinda na realidade em que estavam criando, e com isso a Natureza 
estendera seu abraço ordeiro para que a Vida por mais que representasse a Descompensação de tudo que antes 
já fora realizado, seria também gerida por ordem e harmonia.
   Nos primórdios a vida era eterna e segura de sua existência, tudo vivia em paz e calmaria sob 
uma nova canção. A Canção Imprevisível dos Existentes passou a ecoar por todo o universo. Onde a vida era 
propícia e permitida. Existia em um fluxo constante e intangível, e nunca em desarranjo. A Vida nada mais era 
que o complemento magnífico para a grande obra de arte que é a Realidade. Como se o Universo fosse um 
palco, a Natureza o Narrador e a Vida os atores da grande peça.

*****************************************************************************************
**************
Do Destino

   Familiarizado com o tempo e o fluxo constante de todas as coisas, o Destino não reservava sua 
existência para a manutenção e sim para a especulação. Ao Destino tudo cabe e o Destino tudo sabe. O tempo 
era linear e imutável e com ele vinha o futuro cíclico que sempre pudera ser avistado desde quando a canção 
viera em forma de murmúrio pelos lábios do Arquiteto.
   Nada havia ali que pudesse alterar a suma criação, todas as notas estavam em completa 
concordância com o passado, o presente e o futuro. O equilíbrio sempre seria mantido, tal era a força da Canção 
Primordial.
   Naqueles dias as Páginas da História de Tudo nunca mudavam e tinham a mesma letra da 
Primeira Música e nada desviava da ordem gestada pela Natureza. Nem mesmo a Vida fora capaz de mudar 
algo no constructo original de fato. Para isso, dever-se-ia esperar um pouco mais de curiosidade, e não 
contentamento.
   A mente observadora do Destino contentava-se em pairar sobre o Universo, a observá-lo. Agia 
mais como conselheiro e companheiro que como ator de fato na criação. Não tinha interesse no mutável, 
somente na Lei Eterna do Tempo.

*****************************************************************************************
**************
Do Curioso

   Para este, algo faltava. Faltava tanto, que para este o Universo ainda parecia um tanto quanto 
vazio. Não importava a ele as Leis, e os bichos e plantas. Eram um tanto quanto sem graça. Faltava algo. 
Faltava liberdade.
   Diferentemente dos outros quatro anteriores, o Curioso viajara para enxergar de perto a Grande 
Obra, para que pudesse sentir e não apenas observar, para que não fosse um mero expectador do Universo e sim 
também um de seus habitantes.
   Viajou e viu de tudo. Adentrou o centro de planetas, viajou por entre as chamas das estrelas e até 
mesmo tocou o coração trevoso de buracos negros. Viveu em meio ao Verde e a tudo que Vida dera, e dali viu 
com seus próprios olhos a história que o Destino tanto guardava e trancava em sua mente como o maior dos 



segredos. Foi somente após um longo tempo em meio a tudo que existia que o Curioso fora tocado pelo poder 
transcendental da inspiração. Ele decidira que teria uma parte na Canção Primordial que seria só sua e de nada 
importava a opinião dos outros.
   Para ele a Vida era um tanto quanto sem graça e sem ânimo, nada mais que uma extensão das leis 
da Natureza e das previsões do Destino.
   Então na grande canção do universo inseriu uma única nota somente sua, a Consciência. É 
estranho pensar como uma única alteração, por mais que grandiosa, nem fora mesmo percebida pelos seus 
pares. Aproveitou a conformidade de seus irmãos e tomou tento a trabalhar na sua própria criação.
   Quando os outros três foram perceber já era tarde demais. A Vida já tinha libertado-se das amarras 
da Natureza, moldando-a. E o próprio universo já tinha consciência de si.
    O que fora feito por ele não poderia nunca ser desfeito. Agora o Espírito do Universo era mais 
do que uma simples emulação da realidade, era também agora a própria consciência da existência de tudo. Se 
expandindo até tocar os seres vivos, dando a eles novas formas e conteúdos, alterando as leis da Natureza. E a 
cada virada de página sob o olhar do Destino, mais confuso este ficava com as reviravoltas na Grande Linha do 
Tempo.

*****************************************************************************************
**************
Da Morte
   Sempre, desde o início, fora o mais desinteressado na Canção. Para este os reflexos dos espelho 
d’água em volta da ilhota parecia mais interessante. E o que ele vira? Eles mesmos. Não importava então o 
que ouviram e sentiram naquele momento. Este sabia que estavam fadados a cometer os mesmos erros que 
os levaram a estar ali em primeiro lugar. E toda a cacofonia que originara-se da bela criação do Curioso era a 
prova disso. Com o tempo cada um de seus pares labutou de forma egoísta, esquecendo o que os levara a fugir 
de sua própria realidade. Antevendo então o sofrimento de seus irmãos e a dor que trariam ao Universo, este 
então tomara o manto da Morte.
   Quando então vira a Nova Canção em desarranjo, e seus irmãos em discórdia, foi só então que 
resolveu agir. Dos Seis Originais era o menos motivado pela viagem, não era suficientemente curioso, nem 
dedicado. Era na verdade um líder nato que exaurido pelo ofício, preferia a tudo, que não fosse se voltar para o 
pesado fardo do comando novamente. Estava ali devido ao respeito que sentia pelos seus irmãos e pelo sentido 
de dever que era trazer a esperança de volta aos corações dos ainda sãos.
   Ao contrário dos outros, nunca deixara sua natureza original vinda do outro longínquo universo 
se esvair por completo, nunca deixara a criação e a canção dominarem sua mente e espírito. Aquilo tudo para 
ele não passara de hipnose, o canto ilusório e sedutor de uma criatura mitológica. Então por conta disso, fora 
o único a ver com clareza o que precisava ser realizado. O poder e o conhecimento que emanara da Primeira 
Canção não o corrompera. Ao menos era assim que se imaginava.
   Levantou-se de seu local de descanso nos confins da Orla da Realidade e foi ter com seus pares. A 
cada um deles oferecera uma solução e, por fim, dera um ultimato a todos que se fizeram presentes na Canção. 
Para ele tudo merecia início, meio e fim e mesmo que as leis ditassem que o universo seria infindo, ele moveu 
tudo em seu poder para que isso fosse corrigido. A infinidade das coisas foi o que levara o passado de sua 
espécia a sucumbir, a infinidade de sua sede, fome e curiosidade.
   Para nenhum canto que se olhasse em todo o Universo, via-se o seu progenitor. O Arquiteto 
abandonara sua criação. A Morte não precisava de mais provas, se até mesmo o criador abandona a criatura, por 
nós temos de cultivá-la da mesma forma?
   Ao contrário do que se pode imaginar, para a Morte a beleza estava em tudo até mesmo naquilo 
que destruíra sua antiga casa. Tudo era uma forma de expressão da própria realidade. Sempre otimista, era 
capaz de enxergar a beleza em tudo, por isso acima de tudo, não vira necessidade em nada mudar. Se o tempo 
os levara até ali, bom, que tivesse a razão que fosse. Para a Morte nada disso importava. Apenas a lição que 
disso tirara.
   Com poder em sua voz descansada e com força em seus fortes braços, lançou seu ultimato: 
o Universo permaneceria, se e, somente se a Vida fosse capaz de perpetuá-la por seus próprios meios. Não 
deveriam existir interferências de nenhuma fonte, os Viajantes deveriam dali partir assim como o Arquiteto, 
para nunca mais retornar. O Espírito de Tudo, agora consciente de sua própria existência deveria se fazer livre 
para viver e morrer, conforme dita o tempo. E a todos dera um último trabalho antes que fossem obrigados a 
partir.
   Todos encorporaram-se então a suas reais essências. A Natureza era o observador e o equilíbrio; a 
Vida era o amor e o ódio; O Destino era a história e a mudança; e a Morte era o desafio e o julgamento.
   Fizera sua Lei Final. A todos os viventes o destino era o fim de suas próprias existências, a tudo 
de não vivente também. E através do infinito ciclo de Vida, Sobrevivência e Morte a Lei Primária se manteve 
imutável.
    E assim o Universo fora abandonado mais uma vez ao desígnio de qualquer um que enfiasse em 
sua cabeça a razão e a partir daí se deixaria ser chamado de existente e consciente de si mesmo.

“A Primeira História” de Ishtumenal, o Açoitador de Mundos



OLHAR DE INVERNO

Com um olhar de inverno
Sobre o mundo
Sinto a friagem humana
Lacrimejando em gotas
Sobre o oceano apocalíptico 
Virulenta profecia 
A derrubar corpos náufragos 
Na dor estonteante da morte 
Jogada à sorte,
Sem cortejo,
Sem família 
Aqueço meu coração de poesia
Em busca de socorro
Para a humanidade dizimada
Com palavra oxigenada
Tento o sopro 
Em versos 
Ante a dor que trago em dobro
Aos números emersos
Das vidas ceifadas
Nessa vil pandemia

Rilnete Melo
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POEMAS – WANDER LOURENÇO 

Epígrafe

Quando a Poesia me tomou
De assalto, dizendo-me:
– Mãos ao alto!... Passa a alma, 
Senão eu atiro!... 
Confesso que titubeei                                                               Mediante tal fato bélico                                                               
De entregar-lhe tesouro
Tão caro e valioso. 
Porém, entre o risco de morte
Nas mãos desta Onça das almas 
E uma existência 
Oca e sem espírito, supliquei-lhe 
Diante de sua ameaçadora mira:
– Atira!... 
 
 
Talvez seja tarde para se ler um poema
 
Talvez seja tarde para se ler um poema
Se a noite longínqua se devaneia ao se desguarnecer do luar e das estrelas
Em firmamento-fátuo como se dissolvessem as quimeras em pétalas escarlates
A despencarem-se em cadência, abatidas pela roca mímica do tempo
Como se emudecessem ao desgorjear-se em silêncio tácito
Por sobre o que não se deve calar os míticos abismos
Que se sobrepõem por opressão justaposta ao grito submergido por lassidão ou covardia 
que aprisiona a alma em cárceres impalpáveis
Quando a opressão se conjuga como se fosse hóstia proibida ao discernimento
Por sobre tíbio percurso de profanação do rugido cego e alienado                                                             
Em gesto de sublimação mórbida e (holo)cáustica
Quando o Verbo se petrifica pela ignorância fatídica sobreposta à mesa
Dos vermes esfomeados e pútridos da república insana e súdita
Se o aforismo naufraga mediante o dilúvio cíclico da bestial insensatez
E do perjúrio ritmado e aplaudido pela plateia atônita e obstupefata
Quando a estupidez se oficializa para além-diálogo entre a voz premida e a ruidosa
Eloquência da iniquidade se adversa ao ímpeto de rouca liberdade
Se o colóquio promiscuiu-se em razão da sordidez do açoite que estala
No picadeiro da consciência da plebe incógnita e bestificada
Quando o vocábulo se coaduna ao degredo intelectual não havendo
Quem se submirja ao que se evapora feito água em fogão à lenha humana
Estapafu(r)gidiamente.

 



O consertador de palavras 
A Manoel de Barros
 
Certa feita, o Homem pregou à porta
De sua humilde morada
Uma placa com os seguintes dizeres:
“Consertam-se palavras”.
Um senhor de terno, gravata e sapato de couro,
Ao ler os manuscritos,
Indagou-lhe a razão de tal desatino vocabular.
–– Há quem conserte imagem de santo e até almas,
Eu, simplesmente, sou consertador de palavras,
Por ofício.
–– Então, se amanhã eu lhe trouxer uns vocábulos
Co’o defeito poético de nascença,
O senhor houvera de ser capaz de consertá-los,
Ó meu nobre mestre das gramáticas? –– ironizou-o.
–– Não, senhor, porque não existem palavras
Co’o tal defeito de nascença,
Mesmo as mais impronunciáveis ou intraduzíveis,
Porque é destas costelas líricas que há de abrolhar
A substância incorrigível por natureza,
Que se intenta do labor diante da escritura
Pelo formão rústico da inspiração
Até forjar-se Poesia.
  
 
Passareza

Quando homem da cidade me aperguntou 
Quanto que eu arrecebia p’ra assemear pé de mato, 
De fruto e fulô, inté meio encabulado lhe arrespondi: 
–– Moço, eu ganho em gorjeio de passarim...

Pr’ocê mandei fulô mais bonita 
Ni’um cestozim véio dis páia
Pr’adornar vosso vestido de chita
Ao redor d’ocê formosura s’espáia

E a passareza co’a inveja de mim
Quando eu me achego p’ra viola
Co’a sórdade afoita de u’a moda
M’arremeda co’o gorjeio-flautim

Arremedo de passareza me alumia
Co’a toada em desalinho o desluar
No alvorecer de toda a mi’a agonia
‘Ocê se achega comigo a s’arrendar.



  Rio velho
 A Fernando Pessoa
 
Vês aquele rio velho que recorta a minha aldeia
Decerto, dera nome a algum lugar de minh’alma
Remanso cego a desaguar-se em cais de maré cheia
Qual tempo de luar que se aclareia em noite tarda
 
Ao se despetalar por sobre estrelas onde se margeia
Quando mira aurora que a verdejar-se ao longe alva
Alumia horizonte feito noite pejada que s’encandeia
De lenda a fabricar arrebol em ventre de Lua Nova
 
Quiçá, ao redor da amplidão da alvorada se alteia
Por rastro-pirilampo da toada lisonjeira a toda trova
Quando o grão da lida por si só ao dar-se se semeia
Na ponta d’areia a s’embeber do mar Estrela D’Alva.
 
 

Tristeza de palhaço
              A Charles Chaplin

Findada a noite sob o real espetácu-
lo                                                                         Quando descerram-se rubras as corti-
nas                                                                            Da fantasia com a qual eu me dis-
farço                                                                                A lágrima escorre por mímicas 
retinas

Desce picadeiro a tristeza do palhaço
Que encobre passado véu de estrelas
A pantomima ao luar o descompasso
Desfolha-me ao tempo pétala por pétala

Ao intento da risada sobre corpo lasso
As vestes descoloridas fincadas ao chão
Do camarim onde eu de mim me despeço

Cubro-me co’o velho paletó de algodão
Que me desabriga ribalta o frio cansaço
Da lida que floreia vida pela imperfeição. 

Canto de algum lugar de mim

Qualquer canto eu canto em qualquer lugar
Mas só canto quando Deus me assoviar a melodia,
Que se acaso não seja minha ou de um Deus



De algum canto ou lugar
Que nem sempre me alicia a ser Deus por fantasia
Para eu poder cantar em agonia

Eis-me aqui em cantoria,
Voz a se forjar em Deus,
Quando em mim se prenuncia
Da costela, do barro
Do homem – Eu.

Qualquer canto eu canto em qualquer lugar
Mas só canto quando Deus, enfim, me assoprar
O silêncio que, quiçá, seja a divina sinfonia
Em seu canto de algum lugar de mim
Que nem sempre me alumia a ser Deus por alegoria
Para eu poder cantar em aleivosia

Eis-me aqui em cantoria,
Voz que se assemelha a Deus,
Quando em si se silencia
Da costela, do barro
Do homem – Eu.

Mirada

Quando mirei-me em teus olhos
E a saudade de um tempo 
Que não vivemos dissipou-se em nós
Foi como se te desvendasses sem medo
Como se me perguntasses:
Quem és?
Como se te confessasses a sós
Sou o que não se decifra em retinas
Força de um arrebol sobre a noite 
Que se descortina em silêncio de segredo
Como se te desnudasses em espelho
Da madrugada sem luar nem estrelas
Sem mistérios
Por todas as dores de um pranto
Por todas as horas de um instante
De ter-te às mãos sem desespero
De perder-te pela estrada afora de mim
Como se então tu me dispusesses 
A amar, enfim. 



Era uma vez, Brasílis.
   Era uma vez, um rei, seus três filhos levados e uma rainha.  No reino pairou a 
peste vinda do estrangeiro, e logo o rei tratou de acusar um outro reino de proliferar 
propositalmente a doença que já se espalhava.  Enquanto o mundo procurava respostas 
para a cura da peste, o rei se preocupava em desmentir a gravidade da doença.  
   Seus três filhos levados incumbiram-se de espalhar mentiras sobre a causa da doença e 
induziram o povo a não se prevenirem das moléstias, contrastando com o que o mundo 
vinha fazendo de combate àquele mal. Pediam para o povo não se preocupar e que aquilo 
logo passaria.  Não passou.  Começou a morrer muita gente e a danação era geral.  Sem 
controle, o mundo inteiro esperava pela cura.
   Muito tempo depois, ouviu-se notícias de muito longe dali de que um grupo de sábios 
inventaram um elixir que combatia as moléstias da peste.  Era a tão esperada cura.  
Mas mesmo assim, o rei não se conformou e não quis saber do que se tratava aquela 
descoberta.
   Logo, todos os reinos garantiram as doses suficientes de elixir para proteger os seus 
súditos.  Entretanto, o rei não acreditou que a cura estava próxima e simplesmente 
ignorou.  Foi o fim. A peste assolou todo o reino, matando e acamando muita gente.  
    Passou-se muito tempo e nada da doença ter fim.  Então os conselheiros do rei 
resolveram entrar em ação.  Aconselharam-no a diminuir as críticas e providenciar as 
doses necessárias para curar a população local.  Enquanto isso não acontecia, os súditos se 
rebelaram contra o rei e cercaram o palácio.
    Comerciantes, artesãos, cientistas, filósofos e intelectuais apoiavam os rebeldes contra 
as arbitrariedades do rei.  Instaurou-se o caos.  O rei, sentindo-se acuado, resolveu adotar 
medidas drásticas e por meio da guarda real, mandou prender os críticos do seu governo, 
estabeleceu a censura e promoveu retaliações contra outros reinos que tentassem ajudar.
   Os aldeões, agricultores pacíficos, principal fonte de subsistência alimentar do reino, 
através do abastecimento agrícola, se uniram aos rebelados e, diante da gravidade da 
situação, o rei, acuado, retrocedeu. Mandou providenciar as doses necessárias para todos e 
a paz voltou a reinar.
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Toada das águas 
o suspiro inebriante 
da toada das águas 
enraíza feminilidade  
em solo fértil. 
a suave firmeza 
dos pés em movimento, e num rodopio gracioso  as flores do vestido 
se tornam parte da paisagem. 
sinto as nuvens  
nas palmas das mãos 
toco meu rosto, 
percebo outro corpo 
adormeço menina 
desperto bailarina. 
na cadência da maré 
pernas estáticas,  
ora elásticas  
traçam o caminho 
da oferenda. 
há uma beleza 
na recolhida tristeza 
do balanço macio.  
sangue, minerais, aço e som a existência é fruto  
da morte das estrelas.  
Brilhança dança de primavera no embalo da minha ginga, requebro o corpo 
riscando versos no ar. 
ventos de abril 
me confundo 
entre o celeste azul 
da atmosfera 
com o azul caribe de águas temperadas 
não sei se acordei na Guerra Fria não faço ideia se trupiquei  
numa geladeira azul bebê 
dos anos sessenta 
pode ser que eu tenha  
tomado um choque de um Blues,  saindo duma guitarra elétrica 
ou talvez tenha levado 
um choque de esquecimento 
na cabeça roxa do tempo 
num porão qualquer da ditadura  
não sei se estou desmaiado 
de ponta-cabeça 
não consigo descrever 

Júlio Tauil



as cores da memória coletiva  
meu corpo desaparecido, 
desovado em águas internacionais brota azulado numa cova brasileira, asfixiado por 
desinformação 
talvez esteja delirando 
empacotado numa prateleira da havan  ou talvez as cores da mediocridade  desbota-
ram a Verdade, 
calaram os gritos de dor da História 
certa noite, embriagado 
a Morte me confessou sua exaustão revoltada, culpou 
e apontou para a Indiferença 
fazendo suruba com lobistas  
no Camarote da Vacina 
Eras que se misturam, 
Crenças que se explicam  
o Tratamento Precoce  
é parente direto do AI-5
os ventos de abril  
transitam pelos grupos de WhatsApp testemunham o Culto do Negacionismo  atra-
vessam Cemitérios e Quebradas abençoam a luta travada nos Hospitais assoviam o 
Blues da Piedade 
Trem do Além  
até chegar na última estação  
é a pele que veste a passagem  
carregada de saudade na bagagem. 
a graça é uma graxa  
que desliza entre trilhos e vagões 
percorrendo engrenagens 
do carimbado coração. 
Ponho a cabeça para fora da janela as paisagens são tricotadas  
por visagens fotovoltaicas 
que se comunicam: 
com as caretas das plantas, 
com as raízes do meu rosto.  
me pego numa canção 
a opaca escuridão do túnel 
cochicha Promessas do Sol. 
mergulho distraído,  
contornando o subconsciente das montanhas viajando numa fumaça de pensamen-
tos  
caminho pela inspiração 
atravesso as pontes de Milton Geraes É que ando deixando de pescar, 
palavras, versos no ar.



Destoei
Evandro Valentim de Melo

Há dias em que destoo. Às vezes, sinto-me um borrão tosco em folha branca. Outras, como 
labareda no escuro. Hoje fui chama, na contramão do tenebroso contexto que atravessamos.
Precisamente às 17h04min., posicionei o crachá funcional no leitor do relógio de ponto. Na 
sequência, encostei aquele dedo que aponta no leitor de digitais... Férias!
Em diversos lugares da Terra, no meu país, na minha cidade, os noticiários voltaram a des-
tacar a pandemia. Ela tornou a ficar parruda; utiliza máscaras distintas das anteriores, mas se 
trata da mesma vilã protagonista do dantesco espetáculo que nos flagela há quase dois anos.
Destoei! Em torno de mim, a aura, se pudesse ser vista, mostraria cores associadas a contenta-
mento, deleite, enlevo.
É sexta-feira, início de minhas férias e do final de semana. Os motoristas se multiplicam como 
o Novo Coronavírus, que nem é mais tão novo assim. Às sextas, para quem possui, carros sig-
nificam possibilidades. Muitas! O trajeto que eu percorria já sinalizava como seriam as vias, 
logo depois das dezoito horas.
Destoei! Egoísmo? Do interior de meu privilegiado espaço sobre quatro rodas eu observava o 
trânsito com certa satisfação, regozijo... Até parecia brincadeira.
Algum desconforto respingou; bem provável decorrência da chuva recém-iniciada. Não sei se 
Froid explicaria, mas, transcorridos mais de doze meses desde as últimas férias, estas, inaugu-
radas hoje, abarrotaram-me de entusiasmo, de ventura, como se eu saboreasse delicioso cap-
puccino, na temperatura ideal e com belo desenho em sua superfície. É, destoo!
De jeito nenhum eu daria carona a quaisquer programas jornalísticos. Para o especialíssimo 
momento vivenciado, minha seleção de músicas era a companhia ideal.
Luz vermelha no semáforo. Parei. O motorista do carro ao meu lado, cenho carregado, deve 
pensar que sou insensível, alienado, enquanto ele próprio, com cara de carranca, talvez escute 
reportagem com o atual presidente a desencorajar vacinação em crianças.
Eu? Eu acompanho a bela voz de Pedro Mariano a reinterpretar O bêbado e a equilibrista, 
canção composta por João Bosco e Aldir Blanc imortalizada na voz de Elis Regina. Destoo e 
desafino. Quem liga?
O semáforo acendeu a luz verde. Meu vizinho arrancou. No carro dele, os pneus cantaram. 
No meu, nova canção iniciou. Em incrível harmonia com meu estado de júbilo, de prazer, a 
respirar mágica atmosfera. O saudoso João Nogueira, por certo em algum momento de euforia 
escreveu e agora canta “...melhor é viver cantando as coisas do coração...”. De minha parte, 
ouso fazer pequena modificação na letra, a fim de retratar o que sinto e penso: melhor é viver 
escrevendo as coisas do coração.



Vida de fingimento
Marcos Pontal

Tenho que me passar de burro,
para agradar aqueles que fingem ser esper-
tos.
Evitando assim dar um murro,
e cometer um crime, isso é certo.

Passo-me de cego
para agradar aqueles que fingem ver.
Não agradando o meu ego,
sinto muito em te dizer.

Passo-me de ignorante
para agradar aqueles que fingem ser sábio.

E assim, segue uma vida de fingimento.
Uns finge ser algo que não é,
e outros tendo discernimento
sendo o que é.

Se sou verdadeiro, me batem
por isso, em muitas vezes,
me torno covarde.



Erguendo a torre
Erguendo a torre como quem corre sempre para cima e não se preocupando com 
laterais adversidades soprando com forças díspares consoante a envolvência 
meteorológica. Não chove nem frio se regista, mas existe forte ventania. Por isso 
não olha para o lado nem para o que ficou lá atrás, abaixo pela altura que já não 
atura o que foi disparado até acima e ainda subindo em tom de vozeirão. É o sinal 
dos modernos tempos, onde quem mais berra avança sempre, mesmo irradiando em 
vento, desconsideração para com o próximo. Mas a progressão não tem cessação 
nem sequer interrupção e tal ascensão rumo ao talvez infinito em torre de incógnitos 
andares perde notória sustentabilidade na evidente fragilidade que não suporta o que 
insuportável já era desde o longínquo início. Em altura essa, não se antecipava sequer 
o que aí viria nem se conjecturava, eventualmente por alguma ingenuidade a pairar 
que o desfecho em previsão seria o rumo ascensional em torre, à qual só olhando 
para cima se poderia ver seu rosto. O pior é que com o passar do tempo, tinha de se 
erguer postura mirando cada vez mais alto no firmamento pelo menos até ao tempo 
do agradável presente, em que tal sustentação deixou de ter base que a suportasse. 
Antes de tudo enfim ruir, a única saída é descer pela torre abaixo, o que já acontece 
de forma apressada, mas agora em tom de voz realmente baixo.

Autor: Luís Amorim

https://www.archdaily.com.br/br/930528/torre-espi-
ral-doarchi/5dba4a5f3312fd7c7e00050a-tower-of-s-
piral-doarchi-photo



Amorte
Fazia um calor de quase 40 graus, como estava sem carro ele resolveu ir a pé pra casa. Suava litros e litros, 
estava com a camisa branca de linho encharcada grudando no corpo, a garganta estava completamente seca, 
ansiava por uma cerveja gelada, foi ai que avistou um bar. Prontamente atravessou a rua e foi ao seu  destino, 
como quem vê um oásis no meio do deserto, chegando lá  se prostrou no balcão e pediu uma cerveja, nada 
mais merecido depois de um dia de trabalho estafante. O rapaz encheu seu copo e num só gole virou tudo 
goela abaixo e logo ja encheu outro, não havia nada mais refrescante do que a cerveja gelada descendo pela 
garganta. Do outro lado do balcão uma moça sentada olhava fixamente pra ele, ao ponto de incomoda-lo. 
Nunca havia visto tal figura, era uma mulher bonita mas misteriosa, não parecia estar consumindo nada, nem 
esperando alguém, parecia estar ali somente para observa-lo. Estranhamente parecia passar desapercebida a 
todos, menos a ele. Então ele começou a observa-la também, notou que ela se vestia inteiramente de negro, 
mas suas roupas eram bem desbotadas e puidas, como se as usa-se há muito tempo, o que contrastava com 
sua beleza delicada, sua pele pálida fazia lembrar uma boneca de porcelana e seus cabelos negros eram 
escuros como a noite mais escura. Ela exalava um perfume intrigante que lembrava rosas, como um lampejo 
de primavera e era de uma magreza peculiar. Mesmo sabendo estar sendo observada não desviava o olhar 
dele, como se tentasse ler seus pensamentos, havia algo sinistro nela, algo que ia além do compreensível. 
Alguns poderiam pensar que ela estava flertando com ele, mas não era um flerte, absolutamente não, era algo 
estranho, obsessivo. Pensou em puxar conversa com ela, mas não teve coragem, o que perguntaria afinal?
Então ele resolveu pagar a conta e ir embora, se sentia incomodado com tal situação inusitada.
Voltou a sua caminhada, agora um pouco menos acalorado. Resolveu caminhar devagar observando as 
vitrines das lojas, sempre que podia ia a pé pra casa, gostava de passear pelo centro, ver as novidades e 
observar as pessoas. 
Foi quando notou, alguns metros a frente, no reflexo de uma vitrine, que a tal moça estava atrás dele, virou 
subitamente e deu de cara com ela meio sem querer. Ela o encarou fixamente, e olhando em seus olhos 
castanhos, lhe disse com uma voz sussurrada, ao pé do ouvido.-- Aproveite seu dia pois seu fim esta próximo, 
meu amigo!
Ele ficou surpreso com o que ouvira, apesar da frase ameaçadora, a voz dela era suave, mas nesse instante 
desviou o olhar por uma fração de segundos, pois seu celular estava tocando insistentemente, era o seu 
alarme lembrando que tinha um exame para buscar, seu check up anual. Quando levantou a cabeça ela havia 
sumido, desparecido, parecia ter evaporado, não estava em parte alguma.
-- Mulher louca, fica seguindo os outros na rua, falando asneiras - disse ele ao vento.
Continuou seu caminho, agora um pouco mais apressado, faltava um pouco menos de duas quadras pra 
chegar em casa, sua cabeça estava a mil, cheia de pensamentos confusos.
-- Que papo estranho esse, porque eu iria morrer, estou vendendo saúde, me cuido, sou médico, faço meu 
check up anual, nem dor de cabeça tenho - pensava.
Vou morrer com uns 100 anos. - dizia para si mesmo. 
Distraído com seus pensamentos, foi atravessar a rua e quase foi atropelado. Ele chegou a se estabacar no 
chão, com o encontrão que levou do carro, mas não se machucou. 
O motorista apesar se estar errado, saiu xingando-o e gritando, enquanto cantava o pneu.
-- Poooorrrra, quase que foi dessa vez! - Exclamou!
Ao chegar em casa foi direto ao seu quarto, se sentia cansado e um pouco deprimido, deitou na cama só de 
cuecas e colocou uma música pra tocar, com as luzes apagadas ficou pensando no que aquela mulher lhe 
dissera - O que ela quis dizer com aproveitar o dia? Acabou por cochilar alguns minutos ainda sob efeito da 
frase que lhe foi dita.
Ao acordar sentia fome, resolveu ir a cozinha preparar um bife para almoçar, preparou o tempero, o sal e 
a pimenta do reino, cortou fatias finas de cebola e pegou a peça de carne para fatiar, um belo corte de filé 
Mignone, como a faca estava bem afiada acabou cortando a ponta do dedo, enquanto preparava os bifes, seu 
sangue escuro manchou todo o mármore branco da pia. Nunca sentira tanta raiva de si mesmo. 
-- Se eu morrer o que fiz de bom nessa vida? Só trabalho e nada mais.Nem me divirto, faz muito tempo que 
não brinco com meu filho e nem beijo minha mulher. - Que ódio! - Pensava.
Começou a buscar em sua mente se ja havia visto a tal mulher antes, como era médico via muita gente, pode 
ser que fosse uma paciente ou parente de alguém que quisesse lhe pregar uma peça. Talvez algum desafeto. 



Afinal vez ou outra algum paciente morria nas suas mãos. Mas não se lembrará de ter lhe visto antes, apesar 
de seu rosto lhe parecer familiar.
--Se eu tiver uma chance de viver um pouco mais, eu vou mudar, vou ser mais atencioso com as pessoas, 
com meus pacientes e também com meu filho e esposa, tenho negligenciado eles demais, sempre ando tão 
ocupado. - Pensava com lágrimas nos olhos, enquanto saboreava seu filé mignon mal passado, sangrando 
como gostava. 
Assim que acabou de almoçar, ouviu o tilintar das chaves e o rangido da porta se abrindo, sua esposa e seu 
filho haviam finalmente chegado em casa.
-- Oi amor! Como foi o trabalho?
-- Exaustivo cono sempre. E vocês cono estão? 
--Bom, eu estou ótima, fui na academia e depois busquei o Jr. na escola.
--Vamos sair mais tarde? Jantar ou fazer algo diferente?
-- Não sei amor o Jr. tem tarefa pra fazer, quem sabe outro dia. Tô tão cansada!
Sentiu na voz da mulher um distanciamento, fruto de toda negligência por parte dele. Anos e anos sem 
proporcionar uma alegria a ela, sempre lhe dava jóias e coisas matérias para compensar sua ausência, mas já 
não era carinhoso há muito tempo. 
Tentou brincar com seu filho, quis jogar videogame com ele, mas aquilo o entediava, não era um pai desses 
que adora o filho, as vezes até tinha dúvidas sobre sua paternidade. Ficava vendo seus retratos antigos e 
comparando com o menino, tentando buscar uma mera semelhança, uma pinta, as bochechas, algo em que 
fossem idênticos, já que o menino se parecia só com a mãe. Sua mulher era muito bonita e encantadora, 
atraia olhares por onde ia. Ele sempre fantasiava que ela o traia e que seu filho era de outro, talvez por isso se 
afastara deles. 
A noite chegou e logo foi dormir, pois tivera um dia atribulado. Foi para seu quarto, há muito já não dividia 
a cama com a esposa, preferia assim. Durante a noite teve vários sonhos ruins, acordou suando, eram sonhos 
horríveis, onde ele e sua família morriam, ou que ele ficava só em meio a escuridão total e isso o apavorava. 
Tinha dúvidas sobre a morte não sabia em que acreditar, não acreditava em um paraiso cercado de benesses, 
nem num inferno cercado de fogo e enxofre, talvez a morte fosse uma continuação da vida em outro plano ou 
apenas a escuridão eterna, o que importava é que ele achava cedo demais para saber a verdade sobre ela.
O dia amanheceu, recebeu um telefonema do hospital que trabalhava logo cedo dizendo que o resultado do 
seu ultimo check up não tinha sido satisfatório, e pedindo que fosse imediatamente ao hospital, cono era 
médico pediu a enfermeira para lhe dar o resultado pelo telefone mesmo. A mesma insistiu que fosse ao 
hospital, mas ele com toda sua arrogância, disse-lhe que era inteligente o suficiente para receber o resultado 
via telefone. Soube por ela então que estava com um câncer de próstata em fase terminal. 
Isso o abateu tremendamente. Nos dias seguintes se recusou a fazer o tratamento, pois seria paliativo, viu 
muitas vezes pessoas morrendo e sabia que o tratamento muitas vezes acelerava o processo, pois a pessoa 
ficava muito debilitada. Trancado em casa a depressão tomou conta dele, já não via mais sentido na vida, pra 
morte não adianta você ter dinheiro ou status social, ela é inevitável. 
Aos poucos a vida em casa se tornou insuportável, maltratava sua esposa e filho sempre, pois em sua 
cabeça ambos o traíram. Os humilhava e desdenhava do amor que sentiam por ele. Sua esposa então acabou 
deixando-o e levando seu filho, pois não podia vê-lo naquele estado, nem suportar todo seu desprezo e 
desconfiança. 
Foi quando numa manhã cinzenta ele resolveu sair e ir ao bar onde encontrou a mulher que lhe causou todo 
esse sofrimento para tentar reencontrá-la e por um fim em toda essa loucura. Queria tirar isso de sua cabeça, 
apesar de não saber quem ela era, suspeitava.
Rodou o dia todo pelo centro, foi ao bar e a esperou por horas, perguntou se alguém a conhecia, mas 
ninguém nunca a tinha visto, era como se fosse um fantasma a lhe assombrar.
Já eram 18:00 e ele resolveu ir embora, estava a duas quadras de sua casa, uma chuva fina caia e molhava o 
asfalto quente, quando então numa esquina movimentada, o destino sempre ele, lhe colocou frente a frente 
com ela.
-- O que quer de mim? Não entendo! - Gritou, desesperado!
-Você, acabou com minha vida! Desde aquele dia não tenho mais paz, minha esposa e filho me abandonaram, 
fiquei doente. Por que?
-- Porque? Me pergunta? Nunca fiz nada contra você . - Respondeu ela. Você mesmo causou toda essa dor 
que sente agora no seu peito . Você era indiferente com todos ao seu redor, era um egoísta, só pensava em 
dinheiro, nem seu filho você amava, alias sempre o renegou, por isso esta sofrendo, entende?



-- Lhe dei uma chance pra consertar tudo, lhe dei mais tempo, pois ia te levar no dia que te vi a primeira 
vez, ia te dar uma morte rápida, atropelado por um carro, mas mudei de ideia e achei que a doença ia lhe 
trazer algo bom, mas ela só revelou quem você realmente é, agora é tarde.
-- Então você é a morte, como eu suspeitava? 
--Olhe nos meus olhos e saberá. Ao olhar nos olhos dela, ele viu passar toda sua vida diante dele como na 
tela de um cinema, momentos bons e felizes, como quando sua mãe o abraçava e beijava ao acordar, ou o 
dia em que se formou em medicina, e a primeira vez que viu o rosto de sua esposa sorrindo, também reviu 
momentos tristes como o dia em que seu pai morreu e todos os pacientes que morreram em suas mãos, 
como num desfile macabro passando diante de seus olhos. Notou que sempre a morte esteve ao seu lado, 
desde sua mais tenra infância. 
-- Você estava lá sempre, porque?
--Ora desde que vocês nascem já estão morrendo, a qualquer momento posso levá-los, vez ou outra estou 
por perto, aposto minhas fichas em alguns e em outros não. Sou um alivio para a maioria, um anjo doce, 
mas pra outros um demônio vil. Mas a verdade pouco importa, apenas cumpro meu papel.
-- Vim te levar. Agora você irá descansar finalmente.
--Vamos?
Ele a olhava com um ar de revolta, mas era obrigado a concordar com ela, foi um homem ganancioso que 
nunca amará ninguém de verdade, que nunca respeitou a vida, talvez já tivesse mesmo na hora de partir. Já 
estava morto.
--Irei contigo, mas tenho uma pergunta. -- O que irei encontrar do outro lado?
Então, ela lhe sorriu como se fosse lhe dizer algo, levantou os braços e tocou-lhe a cabeça com a palma da 
mão enquanto olhava fixamente em seus olhos castanhos. Ele vagarosamente caiu no chão, como se fora 
abatido por uma foice invisível, somente sentiu uma lufada de vento no rosto e desfalecido caiu em meio as 
pessoas que passavam.
Logo alguns transeuntes se juntaram em volta do corpo, e constando que estava morto lhe cobriram com 
um jornal.
--Pobre coitado - disse um homem, enquanto se benzia -- Que a terra lhe seja leve, rematou!

72 horas
Há exatamente 48 horas o sol não brilhava, a escuridão parecia que nunca iria ter fim, era o que todos 
pensavam. Muitos boatos circulavam na internet antes do sol sumir, um deles era que entrariamos em um 
período de atribulações após 72 horas de escuridão. Muito se especulou no primeiro dia sem sol, a NASA 
dizia não saber o que estava realmente acontecendo, já que nenhum eclipse total como esse já tivesse sido 
relatado em alguma época da história. O que alegavam é que deveria ser passageiro por se tratar de um 
fenômeno natural, mas ninguém acreditava nessa versão. As pessoas acreditavam que estávamos vendo os 
sinais do apocalipse e que Cristo retornaria após o terceiro dia de escuridão como na biblia, após sua morte. 
Havia uma histeria coletiva. 
No segundo dia a comunicação cessou, não havia mais rádio, tv, telefone ou internet, toda comunicação 
via satélite parou. Alguns julgavam ter sido um pulso eletromagnético o causador de tal desastre, outros 
achavam que as tempestades solares haviam causado isso e que o sol havia sido apagado, outros porém 
acreditavam que Nibiru o lendário planeta X em sua orbita elíptica estava agora em frente ao sol. Muitos 
diziam ter visto satélites caírem aos montes nos mares. O fato é que não havia explicação lógica ou 
plausível para o ocorrido. Até os animais estavam agindo de forma estranha, a maioria abandonou suas 
casas e perambulavam pelas ruas em bandos, uivando, ladrando e miando como loucos, numa sinfonia 
bizarra em meio a escuridão, como se pressentissem que algo horrível iria acontecer. Muita gente se 
suicidou esperando a salvação. Haviam pilhas de corpos ao lado dos prédios mais altos ou boiando nos rios 
próximos a pontes.
A violência era presente a todo momento, todos os maníacos pareciam ter despertado, estupros, assassinatos 
e sequestros aconteciam aos montes, o som de tiros e bombas eram constantes. Milhares se reuniam em 
volta das catedrais rezando pela volta de Cristo, evangélicos de toda espécie se juntaram aos católicos e 
pediam a absolvição dos seus pecados. Havia relatos de pessoas desaparecidas, cartazes e fotos espalhados 
aos milhares nas ruas ao lado de flores e velas iluminavam um pouco a escuridão. 
Grupos começaram a se organizar para caçar os ‘culpados’ pelo apocalipse, em pouco tempo muitas 
pessoas foram mortas por pensarem diferente, ateus, gnósticos, cientistas, médicos, budistas, mulçumanos, 
judeus todos eram crucificados vivos e deixados pra morrer.



Ja faziam 72 horas agora desde que o sol se fora, ou você se escondia pra sobreviver ou tomaria parte na 
barbárie, já não haviam mais leis, nem moral, a comida e a água estavam se tornando escassas, a guerra era de 
todos contra todos, os escolhidos contra os pecadores.
A madrugada chegará ao fim e o sol apareceu em meio ao céu vermelho, ninguém entendeu nada, alguns se 
jogaram de joelhos ao chão e imploraram perdão, outros diziam nunca terem praticados tais atos, enquanto o 
sol expunha toda a barbárie cometida em mais uma noite como outra qualquer.

Em terra de cego...
O sol se punha atrás do horizonte sumindo pouco à pouco e com sua ausência a escuridão chegava, as cores 
eram incríveis, do ciano se passará ao alaranjado depois ao purpura até chegar ao azul intenso e findar no 
negro absoluto, e com ele vinha a lua acompanhada das estrelas do cruzeiro do sul e milhares de outras 
constelações. Todo esse espetáculo que muitos nem se percebem devido as suas atribulações diárias, para ele 
agora significava muito.
Com sete anos experimentou a sensação de enxergar corretamente pela primeira vez, pois agora usava um 
óculos com armação preta e lentes grossas, disse a sua mãe que tudo parecia novo ao sair do oftalmologista. 
Seu oftalmologista disse a ela que ele tinha miopia e astigmatismo, doenças comuns a maioria da população, 
lhe disse também que com o uso dos óculos sua visão melhoraria com o passar do tempo.
O tempo passou e aos quinze anos sua visão só piorava, a miopia se tornou uma hipermetropia e o grau dos 
seus óculos eram cada vez maiores, mas mesmo assim conseguia ler com tranquilidade, hábito que tinha 
muito apreço, através da leitura conhecera o mundo, a filosofia, a poesia e as artes. Era um adolescente 
como outro qualquer, possuía cabelos desalinhados pois os estava deixando crescer, queria ter sua própria 
personalidade, rebelde usava somente preto, mas seus óculos já não combinavam muito com sua aparência, 
então resolveu usar um modelo de aros finos de metal, meio no estilo aviador, o problema ainda eram as 
lentes, mas agora as lentes de acrílico substituíam as de vidro e eram bem mais leves, só não eram baratas. 
Dos quinze anos em diante, teve vários amores e dessabores, e agora voltará ao modelo antigo se óculos, 
preto com lentes mais grossas ainda. Foi quando se acidentou e ganhou um corte no supercilio, o que 
o acabou levando-o no oftalmologista para um check up, ja estava com 25, o médico lhe disse que 
provavelmente ele teria uma catarata em mais alguns anos. Ele ouviu o que o médico lhe disse mas não deu 
muita importância. Afinal apesar do seu grau continuar aumentando ainda enxergava o suficiente pra ler, lia 
até bula de remédio. 
Todo médico exagera, pensava.
Um dia, uns cinco ou seis anos depois, foi visitar um amigo próximo, ao chegar na porta do prédio reparou 
que mal enxergava os números do interfone, teve que colar os olhos no botão para ter certeza se o número 
que estava prestes a apertar era realmente o correto. Foi ai que resolveu saber o que estava acontecendo, 
sentado na cadeira do oftalmologista mais uma vez, recebeu a noticia que estava com catarata nos dois olhos 
em estado bem avançado e que teria que operar. Como não tinha dinheiro recorreu ao SUS e conseguiu uma 
vaga para ser operado com certa urgência. A cirurgia foi um sucesso e estava enxergando tão bem quanto 
a primeira vez que colocou um óculos, estava feliz mas apreensivo pois ainda havia o outro olho para ser 
operado.
A vida fluía , estava casado, sua esposa grávida de meses, estava desempregado, mas fazia uns bicos até 
aparecer um emprego, mas agora tinha largado os óculos de vez. 
Dez anos depois nada estava muito bem, já haviam ocorrido três descolamentos de retina consecutivos e 
ele agora apenas tinha uma vista funcionando cem porcento, com a outra via apenas vultos e a cada dia 
enxergava menos com ela. Apesar disso tudo acreditava que em terra de cego quem tem um olho é rei.
Agora nesse momento aos sessenta seu reinado chegará ao fim, apenas se recordava das cores do pôr do sol 
esmaecendo aos poucos, enquanto a escuridão se fazia presente através das lentes dos seus óculos escuros.

Angelo Bruno



Wanderlust - incessante vontade de vagar pelo mundo.
O viajante não conta os dias
ele mira as estrelas que iluminam o seu vagar pelo mundo.

Sonha com o som de seus passos percorrendo novos caminhos
saboreia o odor das pedras e alamedas,
e descansa vislumbrando o próximo itinerário.

Seu desejo é um flanar incessante.
Wanderlust que o complementa.
E o faz ir sempre ao novo, de novo.
em busca do profundo...íntimo desejo.

Como vaga que o empurra para a conquista. 
Para a guarda.
Para a coleção de memórias construtoras
desse itinerante palácio que é o seu coração...

Versailles
“Criaturas dos meus sonhos despertam e dançam
Construtoras do meu reino, mágico e inacabado”

Venha sonhar, 
e conhecer os parceiros dos seus sonhos.
Gentis e silentes,
curiosos dos seus pensamentos.
Sussurrantes entes
que observam o seu coração e ordenam,
As imprevisíveis vontades.
Imperiosos comandos...
Companheiros de Hypnos, 
desenhem um belo caminho a ser vivido
no abrir dos olhos desses que te seguem,
sem se perturbar e sem se amedrontar.
És como um rio que corre placidamente 
mirando-nos desde a sua morada. 
Eternamente próxima
Eternamente invertida...

Marina Alexiou



Espelho de Afrodite
Entre constelações, esferas rochosas, violentas estrelas mortiças e cintilantes cometas, 
nascer Vênus pode ser considerado uma afronta ao restante dos planetas
Pisando em trompas, ventres, ovários e vulvas e aquela mistura que poucos sabem ao 
certo o nome, lambuzo-me de sangue menstrual derramado nas ruas
Há polícia? O que há? Será que alguém me escuta? É claro que não, eu sou notícia cor-
riqueira de uma realidade fantasticamente banal
O sangramento da violência não é repudiado, apenas é visto com asco aquele que mos-
tra que sou um ser próprio, forjada em minha natureza
sem ser sexy, sendo apenas espécie
e que sinto por fora e por dentro me desmanchando em vermelho
 
A liberdade nas linhas sinuosas das páginas Legais só existe por lá
Lá, lá onde a lei é dos homens e julgada por eles, onde ela morre sem ser usada en-
quanto a sociedade ainda não evoluiu ao ponto de efetivá-las nas calçadas, nas pedras 
soltas que marcam, dentro de casa, que muitas vezes machuca mais que as ruas desco-
nhecidas
Há alguma que diga que de fato sente-se livre? Tem certeza? Grite para o mundo! Veja 
as mãos lhe tapando a boca
 
Mas eu nasci sob este manto, eu sou pudica para quem decide que sou, mas sou pro-
míscua por pouco, pois não nasci com respeito em mim, eu preciso me dar, preciso me 
encaixar no que consideram uma mulher correta antes
pois sou espelho de Vênus, Afrodite, com Ártemis escondida na mente
Na beleza estranhamente contraditória dos males do mundo que em meu colo foram 
jogados
Sou Eva, Pandora, Lilith
Atiramos fogo nos deuses
Só servimos quando somos santas e não como seres
A causadora não foi a maçã, a caixa, ou a força
Mas a liberdade, que é a verdadeira desgraça causadora de tudo desde os primórdios 
para quem não aceita que existimos por nós mesmas
Eu não vim de uma costela, você veio de um útero!
Sou espelho de Afrodite, ensinada desde a infância a ver o outro refletido nele
Que tem dentro do peito contos de fadas, o amor idealizado, as belezas, mas sempre 
encontrando pelo caminho tudo aquilo que prefere deixar esquecido no passado
O papel feminino delicado criado socialmente não condiz com a realidade
Ser mulher é violento, feio, pesado!
Não por nós mesmas, mas pelo que nos é ofertado
 
Que minhas características não sejam consideradas fraquezas, uma vez que, ser forte 
não é apenas criar dor, mas também aguentar, ultrapassar, superá-la
Quero ser considerada louca, histérica, desequilibrada
Pois a mudez me rasga e aquelas que a utilizam não personificam-se em ser, elas nunca 
vivem suas próprias vidas pois nessa realidade o tom de voz que chega aos tímpanos é 
apenas o grito
Quero o luxo de desagradar, de não servir, de não me preocupar com os reveses de 
apenas existir
Não quero ser tocada, chamada
Quero passar despercebida nessa jornada
Quero ser o centro do meu problema, quero falar de mim, não do outro



Agora sou eu, fique em silêncio e espere a sua vez!
 
Desejo não ser considerada complicada, complexa, incompreensível, pois julgam-me a partir 
deles mesmos e não a partir de minhas próprias características
Eu existo, eu existo!
Eu possuo vontades
Eu não quero ter filhos, não quero casar, quero liberdade!
Pois sem ela, tudo que eu fizer apenas me aprisionará mais dentro do gênero dessa casca
E a pergunta que nunca quis calar, desde Nietzsche até Freud, ninguém conseguiu nos entender, 
será que ao menos tentaram?
Pois respondo
O que quer a mulher? Poder ser ela e dela mesma!
 
Somos a mater dolorosa que sangra pela vida, sem vontades, que é usada ao bel prazer alheio, 
aberta quando necessária, fechada para si mesma, sem nunca dar à luz a sua própria existência 
no mundo
Em uma constelação escura de galáxia sem saída ou então, debaixo do mesmo teto, em plena 
luz do dia, eu não estou segura
Não interessa a idade
Como de costume, no caminho, olhos maliciosos, boca salivando espreitando coxas, seios e ná-
degas. Na mira, a passos rápidos pela rua, ela questionava-se: o que mais precisaria fazer para 
demonstrar ser apenas uma criança voltando pra casa?
E aquelas ruas nunca mais a viram passar por lá
 
Há pouco tempo, a poetisa que vos fala, inundada em preconceito, estaria assinando esse texto 
apenas com as iniciais do seu nome ou com um pseudônimo masculino, hoje em dia bato no 
peito e digo: — SOU LUA! — em caixa alta
Sou mulher escritora! Escrevo porque quero, escrevo porque acredito que a arte muda a realida-
de e embeleza o mundo, escrevo porque sinto e as letras são a minha voz,
escrevo para não ser só mais uma nas estatísticas de um país omisso a nós!
Mas enquanto redijo torto e coloquialmente sobre ser mulher
buscando as palavras necessárias para findar a poesia,
só encontro significados dolorosos em cada linha do dicionário feminino.

(Lua Pinkhasovna)



Programa de auditório

Céu azul de cabo a rabo e calor esturricante. Eu caminhava pela calçada no meu estado habitual, confuso quanto a que rumo seguir 
na vida, procurando o sentido da existência sem saber muito bem em quê. Eu prosseguia errático, mudando de casa em casa, 
pulando de emprego em emprego, tomando decisões malucas e bruscas só pra testar os limites do acaso.

Tal comportamento doidivanas cobrava seu preço. Às vezes eu me fodia, mas não me cansava, o corpo jovem cheio de energia, 
coração novo quase sem ranhuras, aquele sabor de adrenalina. O que não posso é me entregar aos ditames do mundo antes errar - 
sem erro, a gente não é ninguém.

Tinha acabado de sair da casa do meu pai e carregava umas poucas roupas, calçados e livros (o Henry Miller que tenho até hoje, 
embora meio esfarrapado; a Susan Sontag, que depois se perdeu, o Cruz e Sousa cheio de manchas amareladas). Abandonei-o à 
própria sorte, enquanto ele torrava o que ganhava como vendendor de ferramentas elétricas em noitadas regadas a cerveja e sexo 
com coroas decadentes que no dia seguinte viravam fumaça.

Nas manhãs seguintes aos seus pileques, deitado no sofá com cara de quem morreu e não foi enterrado, ele me pedia pra atender as 
ligações telefônicas de seus credores. “O Alberto não está, quer deixar um recado?” - eu dizia. Eram muitos cheques sem fundo e 
eu temia que as vítimas de seus calotes surgissem armados diante do nosso portão, mas ele me tranquilizava:

“Eles não sabem nosso endereço”.
“Tem certeza?”

As consequências de sua vida pândega não tardaram: ele perdeu o emprego e foi à bancarrota. Sua esposa, não suportando mais seu 
jeito mulherengo e beberrão, picou a mula e levou consigo minha meia-irmã Nádia, à época com apenas seis anos. A garotinha mal 
compreendia o que sucedia, embora percebesse, ao modo das crianças, que algo não ia bem.

Subi pela escada acimentada e toquei a campainha - eu dividiria o apartamento com quatro mulheres que mal conhecia, todas tão 
ou mais fodidas do que eu. Espiei a sala vazia pelo vidro canelado da porta. Um vapor translúcido flutuava sobre o asfalto quente, a 
paisagem sem vento feito uma fotografia, como se o tempo tivesse parado.

Sentei-me na soleira e pensei em ir à casa de algum conhecido que morasse próximo dali, mas não dava pra encarar o calor filho da 
puta. Fechei os olhos e apreciei o vermelho intenso das pálpebras atravessadas pela luz do sol impiedoso. Um fluxo de devaneios 
tépidos se esboçou, mas, antes que eu imergisse, Denise surgiu com os cabelos anárquicos, a roupa amarrotada e a cara inchada de 
sono.

O vapor de sua saliva amanhecida me atingiu quando lhe beijei o rosto. Avancei pela sala e larguei meus pertences ao lado da 
mesinha de centro. Ela acendeu um cigarro e soltou a fumaça cinza-esbranquiçada na direção dos feixes da luz que vinham da 
janela e listravam o balcão americano da cozinha. A fumaça serpententeou até se espalhar sem forma.

- Como você tá?
- Fodida. - ela respondeu.
- Acho que tá todo mundo fodido…
- Todo mundo não, tem gente por aí que tá bem pra caralho...

Ela sobrevivia arrancando grana de fulanos endinheirados e carentes com os quais se envolvia. Seu senso de humor meio 
masculino e politicamente incorreto deixava os caras babando. Mas jamais agia como uma puta - nada de “me paga que eu trepo 
contigo”. Aprazia-se com o flerte lento, o jogo de palavras e trejeitos, a experiência de dobrar os homens após cada encontro até 
transformá-los em cachorrinhos obedientes e babões.

- É, tem gente que tá bem pra caralho mesmo.
- Mas eu prefiro os fodidos.

Sentar no sofá esburacado após caminhar sob o calor filho da puta era uma experiência magnífica. Nenhum pensamento - somente 
o alívio de abandonar o corpo num ambiente fresco e beber um copo de água. Denise requentou o café do dia anterior e me 
ofereceu uma xícara. O líquido desceu estranho, passado. Naquela época eu ainda não tinha azia.

- Se quiser descansar um pouco, pode deitar neste quarto aí - ela disse, apontando o quarto ao lado da sala.
 
Deixei a porta semi aberta e larguei o corpo sobre o colchão. Tirei os tênis com os pés e os chutei pro lado do guarda-roupa. 
A nesga de claridade que entrava pela janela entreaberta atravessava o cômodo na diagonal. A imagem de meu pai me fitando 
enquanto eu lhe dizia que iria embora veio à tona. Ele tentava impedir que lágrimas dependuradas rolassem enquanto me 
perguntava com a voz embargada se eu tinha certeza do que fazia. Eu não tinha certeza nenhuma, mas respondi que sim e mantive 
a fisionomia dura mesmo com o mal-estar da situação me corroendo. E apesar da mágoa que lhe tomava, ele baixou a cabeça em 

Thiago Oliveira



respeito à minha decisão, e foi pro seu quarto porque não queria ver minha partida. Peguei as malas e caminhei pela rua em 
conflito - não tinha sido ele a me dar moradia quando minha mãe me expulsara de casa? Como eu podia ser tão estúpido em 
abandoná-lo naquelas condições difíceis e ir morar num apartamento cheio de pessoas que mal conhecia? E, no entanto, apesar do 
remorso que me consumia, parti…

Interrompi aquele remoer incômodo e pus o alarme do celular pra despertar: precisava descansar um pouco antes de ir trabalhar 
e refletiria sobre aquilo depois. Fechei os olhos e imergi até o limiar entre o sono e a vigília. Um fluxo de imagens fugidias - um 
pequeno filme meio caótico, meio ordenado - se desvelou. Eu era criança e viajava no banco de trás de um automóvel dirigido 
por um homem sem face. Tentava olhar a paisagem pela janela, mas a noite impedia. Saía do carro em pleno movimento, 
atravessando a carroceria feito uma alma, e ascendia até conseguir uma visão panorâmica da cidade. A miríade de luzes me 
fascinava. “Como o mundo é grande!”, eu pensava. Depois voava até a minha casa, entrava pelo quintal lateral e dormia na cama 
da minha infância.
 
A musiquinha irritante do alarme disparou. Abri os olhos e contive a vontade de voltar a fechá-los para afastar a modorrice. 
Sentei-me na beira do colchão e dei uma respirada profunda. Calcei o tênis sem desamarrar e fui até a sala. Peguei meu 
caderninho na mochila e anotei o sonho - eu acreditava que poderia me tornar um escritor e as anotações talvez viessem a ser 
úteis para meus futuros livros. Arrumei o cabelo com as mãos diante do espelho do banheiro e joguei uma golfada de água na 
cara. Procurei Denise pra me despedir, mas ela tinha voltado a dormir. Fui trabalhar sem almoçar, o calor ainda inclemente.

Peguei o busão rumo ao centro. Entreguei o valor exato da tarifa pro cobrador e procurei um assento vazio ao lado da janela. 
Sentei-me nos fundos e pus os óculos escuros pra observar peitos e bundas e lábios e rostos sem ter que disfarçar. Enfiei os fones 
no ouvido e sintonizei uma rádio de rock. Observei a paisagem se embelezando conforme o ônibus se afastava da periferia.

Entrei no call center e pus o crachá no pescoço. As centenas de lâmpadas fluorescentes enfileiradas me ofuscou. Teleoperadores 
uniformizados trabalhavam enfiados em baias contíguas. “Cobrar, cobrar e cobrar” - era este o mantra estúpido. Dizer alô e se 
apresentar, informar valor e data de vencimento da dívida, perguntar quando será possível quitá-la. Se o cliente não tiver como 
pagar, propor um parcelamento com taxa de juros escorchante. Caso o calote persista, telefonar novamente e ameaçar com SPC e 
Serasa.

Cobrei uma leva de devedores e fui pro banheiro. Espiei o céu de nuvens gordas pelo basculante e tirei um cochilo rápido sentado 
na privada. Alguns funcionários mais pelegos me olharam de soslaio quando saí, mas me fiz de desentendido. Sentei-me diante 
do monitor e olhei as horas no canto da tela - ainda faltava muito pro fim do expediente. Respirei fundo e liberei o discador 
automático. O primeiro cliente entrou. Mandei o script. As contas da sobrevivência exigiam foco.
 
No intervalo fui à lanchonete chinesa do outro lado da rua e pedi um pedaço de torta de flango com suco de lalanza. O chinês 
gritou o pedido do suco pra cozinha nos fundos do recinto e me serviu um pedaço da torta flácida e insossa que repousava na 
estufa. A pequena televisão de tubo enfiada numa caixa de madeira presa ao teto exibia um programa de auditório para deficientes 
mentais. O apresentador soltou um bordão de tiozão do pavê e anunciou uma gincana de perguntas e respostas. O cenário girou 
sobre o próprio eixo e a plateia aplaudiu. Dois times de artistas brancos belos e ricos disputariam entre si. Voltei pro prato - 
precisava comer rápido por conta do tempo reduzido de pausa permitido pela empresa. Devorei a torta de flango enquanto o suco 
de lalanza não vinha. Pousado o copo no balcão, bebi tudo em duas talagadas e voltei à central de teleatendimento.

Botei o pé pra fora às oito da noite, quando trabalhadores cansados abaixavam as portas enroladas dos comércios e a noite 
avançava melancólica sobre as vias vazias e mornas. Acendi um cigarro e agitei a cabeça pra sair do transe robótico. Entrei num 
boteco como quem encontra um oásis e matei uma dose de conhaque vagabundo. Peguei o busão de volta pra casa e cheguei com 
as ideias ainda agitadas. Fernanda me aguardava:

- Você tem certeza de que quer ficar aqui?

Não respondi. Tirei o uniforme careta e me deitei na cama com a cabeça cansada demais pra pensar sobre o que eu realmente 
queria da vida. Ela também se despiu e me olhou desejosa. Finalmente o momento de foder pra esquecer o dia havia chegado, 
mas o que era pra ser uma rapidinha se transformou numa prolongadona que se esticou até as duas da manhã.
- Você não vai gozar?
- Por quê?
- Eu tenho que ir trabalhar daqui a pouco.

Acelerei o ritmo do vai e vem, a anergia do orgasmo se condensando na cabeça do meu pau. Tirei com um movimento súbito 
e acompanhei o voo longo e elíptico do primeiro jato de porra até o vidro da janela. A segunda esguichada atingiu o azulejo no 
meio do quarto. A terceira caiu ao lado da cama e a quarta morreu no lençol. A quinta, já minguante, escorreu pelo prepúcio. 
Estremeci e fechei os olhos. Desenhos psicodélicos metamorfoseantes brotaram no véu das pálpebras. Virei pro lado e apaguei 
quase que imediatamente.

- Caralho, perdi a hora! - ela disse.
- Você tem que ir trabalhar mesmo? Hoje é domingo, pô!
- Tenho tarefas atrasadas.
- Porque você não dá o cano?
- Você vai me acompanhar até o ponto de ônibus?

Meu corpo pesava como chumbo sobre a cama. Levantei grunhindo e procurei roupas na mala ainda por desfazer. Ela se maquiou 



no banheiro pra disfarçar a noite em claro e se vestiu com a primeira combinação que lhe pareceu razoável. Caminhamos pela rua 
feito zumbis, a paisagem iluminada pelo sol nascente se assemelhando a um sonho enevoado. Insisti que ficasse em casa comigo, 
mas ela argumentou que não podia dar o cano porque precisava muito do emprego. Disse que seu chefe - um gordo evangélico 
que passava cheques falsos e dava uma série de outros golpes na praça - era um sujeito legal e pagava direitinho.

- Você sabe que pode ser presa, né?
- Sei, e daí?

O ônibus demorou pra passar. Quando finalmente vi o letreiro ao longe, quase não acreditei. Dei o sinal e a observei entrar pela 
porta automática. Ela encostou o cartão magnético no leitor e girou a catraca. O motorista engatou a marcha e acelerou.

Volto pra casa e apago num sono de morte. Levanto às três da tarde pra mijar com a cabeça do pau esfolada. Procuro um canto 
da mesa da cozinha com sombra e como um pão murcho com manteiga. Tudo vem à tona: a preocupação com as contas a 
pagar, o conflito mal resolvido com meu pai, o trabalho insalubre e desumanizante na central de telemarketing. Vou pra sala e 
ligo a televisão. Bailarinas com vestes minúsculas exibem sorrisos engessados e dançam passinhos cafonas ao som do último 
hit radiofônico. O apresentador - um gordinho atarracado e sarrista - dispara uma infame piada de sogra. A câmera circula pela 
plateia gargalhante. O gordinho lê o cartão em sua mão e anuncia uma banda de música brega que sobrevive exclusivamente 
de antigos sucesso - ninguém quer saber do que estão criando agora, foram condenados a viver como simulacro do que foram 
no passado. Os músicos entram no palco e se ajeitam com seus instrumentos. O vocalista recauchutado no Ivo Pitanguy recebe 
um close up e manda um beijo pro telespectador. A canção se desenrola óbvia. Velhinhas das caravanas de Itaperuna, Macaé, 
Duque de Caxias, Jacarepaguá e Petrópolis se empolgam e cantam na deixa do refrão. Sinto como se jogassem bosta na minha 
cara e desligo o aparelho. Observo a rua vazia pela janela, todo mundo trancafiado em casa esperando a morte chegar. É mais um 
domingo de inhaca a preceder uma segunda automática.

A lanchonete nordestina

Saí do trabalho sábado à tarde, quase noite, e fui comer na lanchonete nordestina que ficava na avenida central, um lugar abafado 
e engordurado com preços amigáveis e comida saborosa. Eu tava cansado pra caralho, nem um pouco a fim de cozinhar a janta. 
Sentei diante do balcão e aguardei até um dos funcionários se aproximar.

“E aí professor! Que manda hoje?” - perguntou o cabeludo parecido com o Frank Aguiar.
“Me vê um x-tudo e um suco de laranja.”

Um homem vestindo camiseta quadriculada e calça jeans com fivela gigante estilo peão de Barretos regulava agudos e médios 
e graves numa pequena mesa de áudio. Só podia sair merda daquilo, pensei, e logo meu vaticínio se concretizou: ele acoplou 
um microfone sem fio à cabeça e se pôs a cantar uma sequência heterogênea de canções populares num volume ensurdecedor. 
Iniciou com uma canção dor de cotovelo que me era desconhecida; prosseguiu com Frank Sinatra (New York), fez a ponte aérea 
no Roberto Carlos (Este cara sou eu), e aterrissou em Have you ever seen the rain, que me pareceu cantada em qualquer outra 
língua, menos inglês. Fez passinhos como se matasse baratas e rebolou segurando o cinturão de agro man. Os clientes, já ébrios e 
com o senso estético danificado por décadas de cultura pop, empolgaram-se. Cantavam com seus copofones e agitavam as mãos 
pra lá e pra cá ao modo programa de auditório. Uma velha periguetesca se assanhou e passou a mão na bunda do cantor, mas ele 
se desviou com fineza e pronunciou algo no microfone com um timbre de garoto-propaganda das Casas da Tia. Todos afogavam 
suas mágoas cotidianas em chope aguado e flashbacks. Pensei em fugir mas o x-tudo e o suco de laranja chegaram. Senti saudade 
do Frank Zappa, do Miles Davis e da Maria Bethânia. A garçonete, sem perceber meu profundo sofrimento auditivo, perguntou se 
eu queria entrar e me sentar num local mais confortável do que o banquinho em frente ao balcão da estufa de salgados. Respondi 
que não, que o volume estava muito alto, que eu me sentia bem ali onde estava, quase à rua. Falei: “Pra você deve ser muito 
ruim, né, moça, ficar aqui a noite inteira ouvindo a música neste volume tão alto. Deste jeito vai chegar em casa com o ouvido 
zunindo depois que o expediente terminar”. Ela concordou arregalando os olhos brilhantes, como que se tornando abruptamente 
consciente do que a incomodava. Largou o pano de prato sobre a pia e se dirigiu-se ao cantor pra lhe pedir que baixasse o 
volume. Ele franziu o cenho em protesto, ofendido por ser boicotado em meio à sua gloriosa performance, mas a garçonete 
insistiu. Ele reduziu o volume a contragosto e disparou mais uma canção mela cueca da década de oitenta. Terminei meu lanche, 
paguei a conta, e caí fora. O quase silêncio do anoitecer na avenida central soou como um noturno de Chopin. A tristeza, pensei, é 
um privilégio.

PÓS-INTIMIDADE

Embora o ventilador girasse barulhento, o calor abafado só fazia aumentar. Pus a mão sob as hélices - não ventilavam patavina 
porque estavam ligadas no modo reverso. Procurei o controle remoto em todos os lugares nos quais controles remotos costumam 
se esconder: sob as almofadas, nos vãos do sofá, debaixo dos papéis amontoados, num canto qualquer do raque. Encontrei-o 
dentro de uma gaveta improvável, apertei o off, e acompanhei o desacelerar das pás: flap, flap, flap… O telefone tocou. Alice foi 
direto ao assunto:

“Oi! Tudo bem? Tô perto da sua casa, quer se encontrar comigo?”



Aceitei sem pestanejar - não nos falávamos havia dias e um pouco de companhia me faria bem naquele sábado frio. 
Combinamos numa padaria próxima cujo ambiente permitia conversar sem perturbação. Ajeitei o cabelo com as mãos diante 
do espelho do banheiro, buscando deixá-lo com uma aparência entre o casual e o penteado. Procurei um par de tênis que não 
estivesse estropiado no guarda-roupa e calcei apresssado, dando um nó desengonçado no cadarço. Abri a janela pra ver se 
vinha chuva, mas o céu estava limpo de cabo a rabo, a lua gorda pairando a um palmo do horizonte. Tranquei a porta e desci a 
escada encaracolada, prosseguindo pela rua erma com um emaranhado pululante de ideias e sentimentos rápidos e discordantes. 
Atravessei o estacionamento do supermercado que servia de atalho para a avenida central, os clientes com carrinhos cheios e as 
caras vazias, os anúncios das ofertas estampados nas vidraças, aquele clima melancólico-eufórico consumista.

Ela já estava lá, a me aguardar com seu estilo dark, cabelos cor de petróleo, grandes e magnéticos olhos verdes, batom vermelho 
bordô, jaqueta de couro preta, calça jeans colada e um copo de cerveja à mão. Enlaçamos nossos corpos num abraço mal 
encaixado e morno. Sentei-me do lado oposto da mesa e tentei fisgar seu olhar fugidio sem sucesso. Seus pequenos dedos 
tamborilavam a superfície de fórmica desencontrados, seu corpo inteiro confuso buscava modos no vazio do ar…

Concluí que aquilo vinha acontecendo já havia muito tempo, e não somente conosco - eu bem que andava a observar casais 
cada vez mais alheios pelos restaurantes, a almoçar ou jantar com trejeitos distantes, feito desconhecidos que acidentalmente 
ocupam a mesma mesa. “Não passamos agora de dois estranhos”, pensei. Ela concordou com um silêncio telepático, meneando 
levemente a cabeça e ejetando um punhado de cigarros do maço com uma sacudidela rápida. Puxou um com os dedos em forma 
de pinça, conduziu até a boca, deu um clique no isqueiro automático e chamuscou a ponta. No meu estômago um vácuo - nem 
sinal da impressão charmosa que seu movimentar de braço geralmente me provocava. Ela deu um trago profundo e repousou o 
cigarro no cinzeiro vinílico. Tinha o olhar nublado, mergulhado numa noite escura e úmida. Acompanhei o serpentear da fumaça 
pelo ambiente e constatei: não havia mais assuntos entre nós.
A velha televisão de tubo sobre o balcão vomitava propagandas. Automóveis performáticos, cursos universitários de cinco 
estrelas, cartões de crédito internacionais, viagens pra Disneylândia, calçados hi-tech, bebidas refrescantes...

“Vamos fazer o que?” - ela perguntou, pousando sua mão sobre a minha com parcimônia.

Silenciei, esperando em vão que uma fala qualquer saltasse da minha boca feito serpentina, mas já não havia mais nada a dizer. 
Levantamos e nos despedimos. Ela rumou prum lado, eu pro outro. Vivíamos um filme colorido e mudo, em que a intimidade se 
afastava, voando para cada vez mais longe… 

 Num filme

  colorido & mudo
 

          a 

(intimidade)

    se  a   f   a   s   t   a   v   a

   “voando”

 para cada vez +
  

      
                                                                          ...longe
nada tão concreto assim
tudo fuga movimento
deslizes curvilíneos
desenhos afetos



enlaces fusões
reencontros
separações
suspensas
simbiose
texturas
catarses
mágicas
fumaças
rumores
digestões
combustões
odores fugidios 
vaporosos fluídos
lembranças vestígios 
ritornelos torvelinhos 
disparidades fluxos 
órbitas sem centro 
vazios eloquentes 
lentidões céleres 
deslocamentos
afastamentos
dinamismos
tangências
ausências
presenças
potências
Devires…

Pleura Pneumático Prolixo Prepotência Plástico Protótipo Protozoário Plâncton Placenta Placebo Psicose Ptolomeu Pestilência 
Post it Picles Péricles Prenúncio Proveta Primordial Panaceia Píncaro Parvo Pirilimpimpim Protágoras Prescrito Pragmático 
Proxeneta Parco Perséfone Polímero Primitivo Plural Pinacoteca Piramidal Prancheta Posfácio Prepúcio Preleção Pink Floyd 
Porralouca Prostituta Paliativo Plaqueta Pelica Particípio Pregão Pamplona Plebiscito Papelote Pilantragem Punk Panteísmo 
Presciência Poliedro Práxis Pseudônimo Pradaria Pontífice Pistache Proparoxítona Pelanca Pelintra Patota Persuasão Patologia 
Pasta Pocilga Pântano Pepino Poltergeist Prospecto Peloponeso Pochete Porsche Pantufa Predestinado Prostração Persona 
Prontuário Pintassilgo Prefixo Póstumo Preterível Panopticon Polifonia Protuberância Paralelograma Pictórico Panorama Piscina 
Programa  Paisana  Poxavida  Prateleira  Paleolítico  Piche  Pastiche  Pirassununga Preterido Patavinas Pentateuco Proteína 
Patigundum            
p
o
e
s
i
a
.
.
.

Nesta época vertiginosa
de fluxos-borrões

vai-se (ab)surda
a história
antes mesmo
de se tornar
futuro

(a janela está muito pequena)



“Você precisa ser consistente”
Sou um vácuo

“A noite cai e é hora de dormir”
Meu peito range

Fazer silêncio obediente?
Sou um coro demoníaco

Prevarico contra o destino linear
ofertado às miríades

em vitrines falastronas

e enquanto tudo conspira
caos

previsibilidades
definham

Sonhos do olhar perdido
na paisagem fugidia

fluxo-borrão
hipnotiza

devaneios
emergem

no rosto
a brisa

houve um intervalo
no meio dos dias
perdi o fio da meada
depois percebi:
tudo faz parte da mesma
trama

eu que assim
mesmo em mim
às vezes me sinto
meio por fora
feito quem olha
um estrangeiro



RENASCER
Sombras sobre o “nada a dizer “...
Vaso quebrado
Tempo nublado
Flores de plástico
Rascunho rasgado!

Tempo trancado
Pés amarrados
Leite derramado...
Frio na alma
E um convite pra calma!

Rondas nas mentes
Pensamentos descrentes
Um café que poderia estar quente
Quando a ausência de um ombro é insistente
Dor latente.

E, nessa vida vazia
A esperança que ainda reluzia
Pela brecha... o amor em primazia
Invadia sentimentos onde o sol deduzia
Traduzindo em orações o que o coração lhe dizia!

Karine Dias Oliveira
Nova Friburgo/ Rio de Janeiro



A MAGIA DO CAOS

Aquela noite, depois de um longo período de silencio, as luzes brancas surgiram no meio da ravina, vindas 
do nada. E assim como vieram, se esvaneceram no ar, deixando para trás apenas três atônitas figuras.
 Com um gasto sobretudo cinza e um chapéu fedora, um deles, de fisionomia dura e com um olhar 
perscrutador, após examinar perplexamente seus pares, exclama:
 - Mas que porra é essa?
Um dos outros, um homem de porte atlético e cabelo loiro, trajando uma indumentária tão rente a seu corpo 
que delineava seus potentes músculos com clareza, colorida de vermelho e branco e com uma insígnia com 
um PJ estilizado à altura do peito, o repreende:
 - Maneire seu linguajar, homem!
A terceira deles, tão admirada com a situação quanto ambos, trajava um surrado macacão de brim. Mas 
o mais curioso em suas vestimentas era a quantidade de acessórios peculiares que carregava: Um par de 
óculos de proteção posto acima da testa, segurando os cabelos ruivos, uma bolsa de couro de onde saltava 
ferramentas das mais variadas, uma estranha caixa com engrenagens bronzeadas pendurada no pescoço e 
mais uma sorte de utensílios de utilidade desconhecida espalhados por bolsos por toda a roupa recoberta de 
esfumaçadas manchas de carvão.
 - Quem... Quem são vocês? – Ela questiona
 - Tirou as palavras da minha boca, madame. Estou aqui pensando nisso, e também onde estamos – Disse o 
homem de sobretudo, se levantando e batendo as mãos pela roupa, tentando retirar a terra que a impregnou 
quando prostrado no chão.
 - Sim. Eu estava agora mesmo em Gothopólis, tentando impedir o Bufão de seqüestrar a filha do prefeito... 
Que lugar é esse? – Disse o homem de colante colorido, observando a seu redor.
 - Também não sei. Estava na minha oficina e num momento... PUFT! Vim parar nesse lugar; - A mulher 
responde, tentando absorver a situação.
 - Olha, não importa o que vocês estavam fazendo. Eu tenho um caso para resolver. Aliás, que diabos nos 
trouxeram para cá? E como? A última vez que vi uma colina dessas foi quando minha amada vózinha chutou 
o balde e o velório foi em sua fazenda. Aquela megera não deixou nem um pedaço de terra para mim, mas 
que o criador a tenha... O uísque! É isso, Aquele uísque barato deve ter feito isso. Vocês não estão aqui 
comigo. É uma alucinação... – O homem de sobretudo confabula, ao mesmo tempo em que franze a testa, 
incomodado pela dor de cabeça.
 - Posso garantir que sou bem real, meu bom homem. – O homem de colante prossegue. 
 - Eu também. Aliás, meu nome é Elizabeta. Eu sou engenheira mecânica da Ordem das Caldeiras. 
 - Nunca ouvi falar disso. Eu sou Gumshot Joe, detetive particular, a seu dispor. – O homem de sobretudo 
fala, retirando o chapéu e mostrando sua incipiente calvície.
 - Eu acredito que vocês já devem me conhecer...  – O loiro diz
 - Não... – Elizabeta diz.
 - Nadinha aqui também... – Joe também nega.
 - Como não? Poderoso Jack? Meus feitos saem nos jornais todos os dias...
 - Então estou lendo os jornais errados – Joe responde.
 - Também.
 - Ora. Isso é impossível... 
 - Você disse que estava em Gothópolis ou algo assim, não? Não conheço esse lugar... Pelo nome deve ser 
grego. Nunca estive na Grécia.
 - Não. É uma das maiores cidades dos Estados Unidos.
 - Vocês não são ingleses? O sotaque e as roupas são muito estranhos mesmo. É claro que não são da terra da 
Rainha Vitória.
Ambos os homens se entreolham
 - Rainha Vitória?
A situação parecia ficar cada vez mais confusa. Um silêncio se instalou entre eles, sendo quebrado apenas 
instantes depois, por um rosnado animalesco.
Das sombras de um conjunto de árvores, dois brilhantes olhos vermelhos saltam para o meio da clareira. 
Uma criatura de grandes músculos negros, face lupina e olhar selvagem os encara. Os três se assombram 
com a figura e, instintivamente começam a reagir. O detetive abre sua capa e saca um revólver preto, a 
mulher puxa de uma de suas botas uma longa faca e o herói se põe em postura para tentar se defender com as 
mãos limpas.



Um clarão avermelhado ilumina por um instante quando o detetive dispara a arma. Duas e três vezes. A 
criatura é atingida, e com um rugir misto de dor e fúria, salta para cima do detetive. O detetive arregala os 
olhos em desespero, mas aquele vulto medonho repentinamente é projetado para longe, quando Poderoso 
Jack o atinge com um murro de força sobre-humana, A criatura rola para o chão algumas vezes, para perto 
de Elizabeta, que, mesmo assustada, o golpeia com sua faca algumas vezes. A criatura não se levanta depois 
disso.
Eles permanecem mais alguns momentos em silêncio, sobressaltados, olhando a criatura no chão. Joe e 
aproxima dela, se abaixando para examiná-la.
 - Que bicho desgraçado é esse?
 - Não sei. Nunca vi algo assim. – Elizabeta, ofegante, o responde.
Jack se aproxima
 - Não vi nada igual, também. Parece um lobisomem ou algo assim.
 - E, que soco foi aquele, meu chapa? – Joe pergunta a Jack
  - Foi só um soco normal. Eu não estava preparado. Por quê?
  - Um soco daquele no boxe e você leva o cinturão de ouro pela eternidade
  - Foi um soco comum. Acho que apenas a metade da minha força;
Joe lança um olhar impressionado para Jack.
 - É por isso que sou um super-herói. Minha força e resistência são bem maiores que de uma pessoa normal.
 - Super-herói ? Como dos gibis?
 - Não. Como qualquer super-herói do mundo.
 - Não do meu mundo.
Enquanto estavam discutindo, Elizabeta, com um dispositivo de várias lentes que retirou da bolsa, 
examinava a criatura.
 - Essa criatura. Ela não é desse mundo...
 - Ou talvez seja. E nós que não – Disse Joe, olhando para o céu, apontando para que os outros também o 
fizessem.
No céu, duas luas, uma pequena e outra maior, brilhavam intensamente.
Os três, surpresos, tornam a olhar para seu redor. Do canto de onde a criatura surgiu, reparam num caminho 
batido na terra. Uma estrada estreita. Joe vai até ela, fazendo um aceno que o siga. Após atravessarem 
algumas árvores, chegam ao declive da colina, de onde podem ver um pequeno vilarejo campesino, e uma 
estrutura de pedra ao final dele.
Eles seguem até o vilarejo um tanto precavidos. Das casas rústicas não vinha nenhuma luz. Apenas as 
estranhas luas iluminavam as construções. Um silêncio mortificado dominava o ar. Joe bate em algumas 
portas, enquanto os outros vigiavam. Elizabeta retira da bolsa um estranho lampião com grossas lentes, 
acende nele um pedaço de carvão com uma pederneira, e uma forte luz avermelhada se manifesta. 
Sem resposta quando tenta bater a porta, Joe simplesmente abre uma delas e entra na casa escura, sendo 
seguido pelos dois outros. Na rústica choupana, havia evidentes sinais de luta. Cadeiras, mesa e toda 
sorte de mobília estava destruída. Joe retira e recarrega seu revólver, e Elizabeta volta a desembainhar sua 
faca, ambos apreensivos. Um soluçar e gemido, então, são ouvidos em um dos cantos mal iluminados da 
residência.
 - Hey. Acalme-se. Estamos aqui para ajudar. – Joe se aproxima da mulher envolta em sombras.
Logo atrás dele, Elizabeta dirige a luz de sua lamparina. Joe, antes preocupado, solta um soluço de espanto. 
A figura no chão era esquálida, em andrajos. Sua face estava escondida em suas mãos, e seus poucos cabelos 
brancos pareciam se soltar do couro cabeludo, cheio de feridas pustulentas.
 - Não se preocupe... – Joe volta a tentar confortá-la.
Mas, com um urro visceral, a mulher revela sua face descarnada, como um cadáver decomposto. Joe se 
desespera àquela visão, e atira, mas a desmorta parece nem sentir e salta para cima do detetive. Elizabeta 
tenta atacá-la com a faca, enquanto ela estava agarrada a garganta de Joe. Também sem sucesso. Jack pula 
para frente, segurando a mão dela, que demonstra estranhamente uma força bem maior que a aparente. Em 
uns instantes de luta, ele finalmente consegue libertar Joe.
 - Corra! – Grita para Joe e Elizabeta, enquanto domina a criatura.
Joe e Elizabeta correm para a casa logo à frente, enquanto Jack golpeia com força a criatura, que parece não 
sentir seus golpes e retalia com suas próprias garras. Jack, mesmo com sua resiliência, é ferido várias vezes. 
Num esforço desesperado, executa um gancho de baixo para cima, com toda extensão de sua força. A cabeça 
da zumbi é então separada de seu corpo, com o som de tendões e pele se rasgando.
Jack se recompõe e segue até a casa onde Elizabeta e Joe estavam. Dentro dela, vê os dois diante de uma 
família. Dessa vez, aparentemente, pessoas normais.
 - O que fazem aqui? Quem são vocês? – A mulher mais velha pergunta, assustada.



 - A primeira pergunta, também não sabemos. Quanto à segunda, acho que você não entenderia. – Joe tenta 
responde-la.
 - É perigoso demais, aqui.  – A mulher continua.
 - Percebemos. 
 - Desde que o Mago do Caos veio para a masmorra. Tudo virou um terror.
 - Mago do quê? – Jack pergunta.
 - O Mago do Caos! Vocês não sabem nada sobre os Magos?  Esses são os mais vis de todos. A magia deles é 
maligna e imprevisível. Desde que ele se instalou na velha masmorra essas criaturas surgiram atacando todos 
na vila. Muitos morreram. Muitos se foram. E é nossa vez de ir, assim que o dia raiar. – A mulher explana.
Os três se olham, curiosos.
 - Mas, o que esse mago deseja? Por que ele criou essas criaturas? – Elizabeta continua perguntando à 
mulher.
 - Quem saberia? Magos do Caos não seguem ordem. Ele deve ter feito isso apenas para nos ver sendo 
mortos e regozijar com isso. – A mulher responde, enquanto abraça a filha mais nova, desesperançada.
Antes que eles pudessem continuar os questionamentos, a parede de madeira atrás da mulher e de seus 
dois filhos se rompe num estrondo. Três vultos envoltos pelo luar se põem adentro da casa, imediatamente 
agarrando os residentes com violência. A mulher grita desesperadamente, e os três heróis, chocados, ficam 
sem reação por um momento, até Joe se virar em direção a porta. Jack ensaia um ataque, mas Joe agarra os 
braços dele e de Elizabeta.
 -Você não pode com eles!
Os heróis correm pela porta e pela rua de terra da vila, em direção ao fim dela, enquanto os gritos da mulher 
vão sumindo na casa já distante.
Ao final da vila, eles estão de frente à construção de pedra. A masmorra. 
 - O mago deve estar aí dentro – Pondera Elizabeta.
 - E se foi ele quem nos trouxe aqui? – Jack se pergunta, ainda remoendo a cena das criaturas atacando a 
família.
 - Só pode ser isso. Fomos trazidos aqui por algum vudu desse feiticeiro – Joe conclui.
 - Então. O que vamos fazer? Ele deve ser realmente poderoso para conseguir isso.
 - Não sei. Mas acho que temos que confrontá-lo, Acho que é o único jeito de voltarmos para nossos mundos.
 - Ok. Eu vou derrubar esse portão de ferro. Vamos ver o que tem dentro. – Diz Jack, enquanto se aproxima 
do pesado portão da masmorra.
 - E que tal apertarmos a campainha, já que é para nos anunciar assim? – Joe ironiza. – Elizabeta, você tem 
alguma coisa que sirva para abrir isso nessa sua bolsa?
 - Sim. Acho que tenho. – Elizabeta responde, enquanto vasculha o interior da bolsa;
Em um instante, Elizabeta está no portão de ferro, tentando desmontar a fechadura com uma espécie de 
chave de fenda com manivela. Com destreza, ela faz isso em um minuto.
 - Pronto.
Eles entram pelo portão, passando por um caminho de grandes blocos de pedra, cobertos de limo 
denunciando seu abandono. A luz da lanterna de Elizabeta os guia no breu enquanto o caminho se estende 
por algumas dezenas de metros.
Após isso, o caminho se abre num grande pátio a céu aberto. Os heróis correm para trás dos escombros 
de uma coluna, enquanto observam a movimentação em seu centro. Quatro criaturas moribundas estavam 
vagando sem rumo, e de um estranho altar, gigantescos tentáculos se aninhavam enrolados de dentro de um 
disco brilhando no ar, não se podendo ver o resto do monstro.
No meio das criaturas, um corpo inerte no chão, trajando um manto avermelhado requintado.
 - Aquele... Aquele deve ser o mago! – Elizabeta aponta.
 - Ele está... Morto? – Joe se pergunta.
 - Só tem um jeito de saber. – Jack se levanta e salta pelos escombros, indo em direção ao centro.
 Sem tempo para protestar, Joe saca sua arma e Elizabeta ajeita algumas lentes de seu lampião, criando 
um facho forte de luz avermelhada. Jack chuta fortemente a criatura a sua frente, arremessando ela muitos 
metros, e agarra o corpo do mago. Joe atira várias vezes contra uma das criaturas próximas de Jack que 
tentava agarrá-lo, e Elizabeta vira o facho de luz contra os olhos leitosos da outra, que reage cobrindo o 
rosto.
Nisso, os tentáculos começam a se mover bruscamente. Um deles tenta golpear Jack, que faz uma finta e se 
mantém correndo até os outros. Os zumbis começam a se mover em direção ao grupo. 
 - Ele não parece morto. Está respirando. – Diz Jack, colocando o mago no chão.
 - Hey, hey...acorde. – Elizabeta o sacode, sem efeito.
 - Eu tenho algo forte aqui para desperta-lo. – Diz Joe, se abaixando depois de disparar nos zumbis que se 



aproximavam
De dentro do casaco, Joe retira um cantil de metal. O abre e cheira, torcendo o nariz após. Ele leva o líquido 
à boca do mago, que de imediato engasga e começa a tossir, despertando por completo.
 - O que é isso? – O mago pergunta, ainda entorpecido.
 - Receita de família. – Joe responde.
 O mago os examina, ainda exasperado, e questiona.
 - Vocês são os heróis?
 - Que heróis?
 - Os heróis que conjurei. Eu nem acredito que estão aqui! Eu preciso de ajuda!
Os três se olham em dúvida. O mago retira um livro ornamentado e começa a vasculhar suas páginas.
 - Eu estava querendo tornar essas terras mais férteis...Mas alguma coisa deu errado.De repente aquele portal 
se abriu, e esses monstros começaram a surgir. E algo pior ainda está por vir. Por isso conjurei os “guerreiros 
mais poderosos de todo o mundo”.
 - É... Parece que deu errado de novo.
Num golpe, um dos tentáculos rompe a barreira que os protegia. Joe volta a disparar contra os zumbis, que 
seguiam inexoravelmente suas direções. Jack tenta agarrar o tentáculo, estrangulando-o, mas a força dele é 
parelha. O mago, assustado, vira uma das páginas do grimório, e grita na direção dos monstros.
 - PARARDIS LOBA DE GOFO!
Um jato fino de água sai de sua mão, atingindo um dos zumbis, sem causar qualquer estrago.
Enquanto Jack golpeava o tentáculo e Elizabeta tentava cortá-lo com sua faca, Joe percebe a atuação do 
mago e para de disparar, se dirigindo a ele.
 - Hey. Deixa-meeu ver isso aqui... – Joe pega o grimorio e o examina. – Tome,tente outra vez. 
 - DISRARPA DE BOLA GOFO
Espinhos de pedra, de repente, saltam do chão e atravessam um dos zumbis, que solta um esganiçado rugido, 
e para de se mover.
Jack e Elizabeta conseguem ferir bastante o tentáculo, o que pareceu enfurecer ainda mais a criatura no 
portal, que agora começavam a agitar os outros com mais violência enquanto forçava sua passagem.
 - Eu sei o que você tem, meu amigo. Você tem dislexia. – Joe diz para o mago.
 - Dis...o quê? – O mago fica confuso
 - Digamos que você tem uma maldição da leitura. Você não consegue ler o grimório.
O mago pondera um instante. 
 - Então. O que vamos fazer? Só eu posso lançar essas magias...
Um dos tentáculos avança mortalmente sobre os dois, mas com um salto, Jack se interpõe, sendo golpeado 
ferozmente nas costas, mas agarrando com toda força o apêndice maligno.
 - Vai logo! Faça sua magia!
Elizabeta se aproxima e ataca o tentáculo com sua faca afiada, ao mesmo tempo em que tenta afastar os 
outros zumbis com a luz amplificada da lanterna.
Joe começa a procurar nas páginas do grimório por alguma coisa que lhes servisse. Pára numa das páginas.
 - Escuta, meu chapa. Tu vai repetir o que eu disser, ok? Eu vou ler essa mandinga e você solta ela para 
acabar com isso.
 - Sim. – O mago, angustiado, responde.
Joe diz, pausadamente, as palavras que consegue ler daquele volume, e o mago as repete, em alta voz.
 - DEUSES DE TODOS OS CÉUS, TERRAS E MARES, FAÇAM MINHA VONTADE E RETORNEM 
ESSES SERES PARA SEUS LARES
E no instante seguinte, após um clarão branco, Joe está de volta a sua velha cadeira, de frente para sua ainda 
mais velha escrivaninha. Atordoado, ele sacode a cabeça, tentando amenizar a dor que sentia. Ele se levanta, 
vai até a porta de vidro com o decalque DETETIVE PARTICULAR, pega as cartas por debaixo da porta 
enquanto processava o que havia acontecido. Se houvesse realmente acontecido.
 - Aquele uísque... Realmente me fez mal. – Remata, depois de refletir como podia.
Ele joga displicentemente as cartas sobre a mesa e se senta novamente, jogando os pés em cima da mesa, 
folgadamente. Abre o casaco e retira seu cantil, o abre e vira direto na boca, mas estava quase vazio.
 - Hmpf... Receita de família... – Pensa, com um sorriso de canto de boca, relembrado aquele sonho estranho.

FIM
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