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Rafaela Ferrari

Junior Cazeri

ZUNINDO
os editores


Que lembrança te assombra? Tem gente, eu soube,
que se aterroriza lembrando de cartas de amor,
tempos de rotinas, causos da cidade, o nascimento
dos filhos, as estrelas, o céu da infância, a perda de
entes queridos, a piora dos dias, a família. E você,
caro leitor? O que sabe/soube?
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zunindo

COLABORADORES
Com um pé na escrita e outro na ilustração, Mariana Carpanezzi desenvolve um corpo de trabalho
ancorado na literatura confessional e na auto-representação, produzindo frequentemente no encontro
entre a narrativa escrita e a visual. Em dezembro de 2015, publicou “O mundo sem anéis” (selo Longe),
selecionado para lançamento durante a III Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. Ao longo de 2016,
publicou dois outros livros experimentais: “Porque tudo começa do mesmo lugar”, uma investigação erótica
realizada em parceria com a ilustradora e artista brasiliense Luda Lima, e “O amor não é matemático”, um livro
de artista sobre o vazio e a compaixão, construído individualmente, de forma litúrgica e com tiragem limitada.
“Histórias de Cavalas”, título ilustrado para adultos e também produzido em co-autoria com Luda, foi publicado
em março de 2017 pelo selo Supernova. Participa de dois selos independentes de Brasília: Longe, especializado
em narrativas de viagem, e Supernova, dedicado à investigação dos livros como objetos e suportes narrativos.
www.surinamariana.com

Roberta S. Saboya é roteirista, escritora carioca, graduada em Comunicação Social pela UFRJ na
especialidade de Rádio e TV e aprofundou seus conhecimentos com autores como: Fausto Galvão
e Henrique Tavares. Como atriz, formou-se na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras). Trabalhou em
diferentes setores da produção audiovisual (atriz, produtora, pesquisadora, roteirista, assistente de
direção). Tem sólida experiência como autora de programas de entrevistas, realitys, variedades, esportes,
viagens e bem-estar. Seu trabalho em “Perdas e Ganhos”, “Socorro! Meu Filho Come Mal”, “Cozinha
Colorida da Kapim” (canal GNT), “Mar Doce Lar” (Canal OFF) e “Cronistas do Rio” (BandRio). Ao
longo dos anos, tem mergulhado na linguagem da ficção em forma de contos, curtas, peças e séries.
Além de complementar seus estudos permanentes de roteiro com a internet, tevê, cinema e livros,
tem o futebol e as viagens como pontos de extremo interesse e matéria-prima para suas obras.
https://ninguemperguntoumaseuvoufalar.com/

Bruno B. é um funcionário público que tem alergia & filhas. Come bastante e – importante –
nunca foi preso.					

André Albuquerque (Recife – PE, 1956), é médico , colabora em diversos sites literários , sua
preferência pelo conto é determinada pela concisão e objetividade inerentes ao gênero . Possui
trabalho premiado em concurso nacional (Dois homens célebres, 2010 - Sociedade Brasileira de
Diabetes) por júri especializado .

Leonardo Valente é escritor, jornalista e professor universitário. Doutor em Ciência Política, mestre
em Relações Internacionais e bacharel em Jornalismo. Trabalhou por 12 anos no jornal O Globo.
Atualmente, é coordenador de graduação do curso de Relações Internacionais da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escreve ficção e não-ficção. É um dos vencedores do Prêmio José de
Alencar 2017, da União Brasileira dos Escritores, com o romance “A procissão”, e foi finalista do
Prêmio Rio de Literatura 2017 com o romance “O beijo da Pombagira”, ambos ainda não publicados.
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Marcel Fernandes (1986) nasceu e reside em Antonina/PR. Desenvolve uma pesquisa visual sobre a
relação entre realidade e ficção, permeando as artes visuais e a literatura (ou pensa que desenvolve).
Já realizou diversas exposições individuais e coletivas, tendo destaque a exposição Poesia Agora
no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo; Begira Photo Festival, em Durando; e, Artistas
Emergentes do Brasil, no Espacio Menosuno, em Madrid. Tem publicados seus poemas e fotografias
em algumas revistas literárias nacionais e internacionais, como Escamandro, Gueto, Mallarmargens,
Parênteses e as portuguesas Enfermaria 6 e Piolho. É graduado em Administração com Habilitação
em Gestão Portuária pela Universidade Estadual do Paraná e Especialista em Organizações Públicas
pela Universidade Federal do Paraná. Escreve no blog https://marcelfernandes.wordpress.com.
Não sabe cozinhar, não arruma a cama que dorme e não gosta de creme de leite. Gosta de ler, voar e cuidar
de estrelas carentes. 										

Rafaela Ferrari tem 19 anos e cursa Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Natural de
São Paulo e parida na Avenida Paulista, começou a se interessar pela arte durante o Ensino Médio,
quando fez um curso para jovens escritores ( CLIPE) na Casa das Rosas.

Daguito Rodrigues é escritor e roteirista. Acumula prêmios nos principais festivais de criação
do mundo, como Cannes Lions, Prêmio Abril e Clube de Criação. Quer muito que você leia o
primeiro romance dele, “Vozes na rua” (Kazuá, 2016).		

Lucas Túlio Pereira nasceu em Belo Horizonte em 1994, é estudante de Letras pela Universidade
do Estado de Minas Gerais. Participa de saraus pela cidade de Belo Horizonte como o Antissarau e
tem seus textos e poemas publicados na Revista Philos e em sites como Revista Usina, Ornitorrinco,
entre outros blogs da internet. Está prestes a lançar seu primeiro livro pela Editora Patuá intitulado
“A cinco minutos de tudo”.

OS EDITORES:
Junior Cazeri não pagou a prestação do biógrafo.
Tânia Souza é natural de Mato Grosso do Sul, é educadora, escritora, cronista e poetisa. Já publicou
em diversas antologias, entre elas À Sombra do Corvo - Poesias Sombrias, Histórias Fantásticas Vol 1, Cursed City - Onde as Almas Não Têm Valor, Olympus - Histórias da Mitologia, Crônicas da
Fantasia e Quando o Saci Encontra os Mestres do Terror além de contribuir em diversos blogs de
literatura e ter participado do site Quotidianos. Seu primeiro livro solo foi DESAMORES E OUTRAS
TERNURINHAS e o segundo, ESTRANHAS DELICADEZAS acaba de sair pela Editora Estronho.
Facebook: Tânia Souza
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por Mariana Carpanezzi

QUERIDO R.

Querido R.,
Escreva uma declaração de amor
pra mim num papel bem pequeno,
depois dobre muitas vezes e
amarre num barbante da cor que
você escolher.
Diga o que quiser, desde que
seja verdade. Pode ser o que ficou
guardado por anos, o seu rancor
escondido. Grite também, se
quiser gritar em maiúsculas, em
caixa alta. Ou fale baixinho, numa
voz rouca, aquilo que você nunca
teve coragem de me dizer, o seu
segredo mais bem guardado, a sua
vergonha velada. Deixa eu encostar
na sua voz distante quilômetros
de distância como quem tira a
sua calça bem devagar, a sua boca
encostando na parte interna da
minha escápula, uma letra de cada
vez.
Escreva uma declaração de
amor pra mim, uma declaração
qualquer (não importa), algo que
você queira mesmo, uma frase já é
suficiente. Nem que eu não seja eu
e que você não seja você. Mesmo
que seja sobre nós: escreva o seu
sonho imaginado, o inconfesso
e o indizível, porque às vezes o
que você imagina num universo
zzzumbido
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desconhecido é maior do que o seu
corpo e maior do que o meu, maior
ainda e mais real do que o que a
gente inventou pra nós.
Escreva uma declaração de amor
pra mim. Espero o seu clichê velho
bem usado, repetido muitas vezes,
pra me vestir no tamanho exato
quando eu sentir a sua falta. Me
dê as frases chatas e sem frescor
esfregadas num dos seus cheiros
normais, assim posso saber que em
dias ordinários você vai me habitar,
e eu vou te habitar, também. Me dê
o seu lugar comum mais gasto, mas
só se ele for seu e de mais ninguém,
que eu do lado de cá faço a barra,
ajusto na cintura, remendo o joelho
e transformo no meu vestido
exclusivo para ocasiões especiais.
Escreva uma declaração de amor
pra mim que eu já conheça, assim
vou poder te visitar numa terçafeira familiar em qualquer lugar
que você estiver.
Escreva uma declaração de amor
pra mim como se eu fosse a sua
melhor amiga.
Escreva uma declaração de amor
pra mim como se você já sentisse
saudade.

Escreva uma declaração de amor
pra mim como se você não me
conhecesse
como se me conhecesse demais
como se a gente tivesse acabado
de se conhecer
como se fosse o último dia
como se fosse o primeiro
como quem se arrepende
como quem
esquecer

não

consegue

como quem tenta mentir
,depois dobre muitas vezes e
amarre num barbante da cor que
você escolher.
Mariana
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por Roberta S. Saboya

FORA DE ALCANCE

Ela não sabe exatamente quando começou, mas há algum tempo,
Carla se sente atrasada. Acorda como se o dia já tivesse perdido.
Segunda, terça ou domingo. Sete, oito ou cinco da manhã. Não importa
a data ou a hora. Todo dia, ao abrir os olhos, ela já está sufocada pela
avalanche de informações que não vai conseguir digerir, pelos sonhos
que nunca vai realizar, pelas tarefas que serão deixadas de lado naquele
hoje. Pura falta de tempo. Esperançosa - ou seria ingênua? - ela corre
atrás das horas. Ao final de cada jornada, planeja a próxima. Cuida de
todos os detalhes com um certo carinho. Anota as tarefas no celular
com os respectivos alarmes.
Às seis acorda, toma o remédio para a gastrite e medita. Entre OMs,
inspirações e expirações, ela pensa em tudo menos no nada. Meia hora
depois, toma café e vai malhar. Como mulher moderna e aspirante
a pessoa magra, Carla perde algum tempo fazendo posts num
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aplicativo que ela não sabe mexer
direito, mas que é o sinônimo de
modernidade. Posta besteiras, mas
não se arrepende, até porque tudo
ali se destruirá em 24 horas. “Para
que gastar tempo com um troço
que vai se apagar tão rápido?”.
Ela mesma abafa o pensamento
ultrapassado com a perspectiva de
que se era assim que humanidade
estava caminhando, era nesta onda
que ela ia. Carla não quer perder
o compasso da vida em mais um
aspecto.
Depois, ela acessa as notícias
do país e do mundo. Não lê nem
metade dos textos de jornalistas que
segue no twitter. Depois, mergulha
no trabalho. Primeiro, naquele que
é remunerado de verdade. Apesar
de não ganhar muito, recebe o
cachê de um profissional liberal
da sua área. Menos de meia hora
depois, chega, via whatsapp, uma
outra proposta. “Você está livre?
Pode pegar um ‘job’?” Se um
trabalho, por mais trabalho que
dê, nunca é suficiente para cobrir
todas as contas... No papel de
empreendedora de si mesma, ela
dá a única resposta possível: “Claro,
estou livre”. “Ótimo”, responde a
tomadora de serviços, “não temos
muito para pagar”. Como sempre.
“O prazo de entrega é amanhã”.
Carla engole seco e responde
que não há problema. Inclui mais
uma na sua lista de tarefas do dia.
Empurra para cima os projetos
pessoais. As meias horas passam
rápido e atropelam outras meias
horas em que ela teria destinado
para outras funções. Para um
pouco. Job 1 quase concluído, Job 2
mal começado, pilha de louça para
lavar, roupa limpa virando “cachorro
molhado” na máquina, ela recebe

um novo email: aplicativo lembra
que ela não estudou espanhol
hoje. Alarme toca: hora de almoçar.
”Mas, justo hoje?”. Não, ela não
tem tempo de almoçar. Come um
pacote de biscoito sem perceber. E
a dieta? Passa a habitar a lista de
tarefas do dia seguinte. Num piscar
de olhos, um presidente caiu, dois
atentados terroristas aconteceram,
cinco amigos deixaram recado
no Messenger do Facebook, 350
mensagens de Whatsapp se
acumularam, Job 1: feito, Job
2: incompleto, nenhuma linha
escrita para os projetos pessoais...
escureceu. Ela se conscientiza que
vai ter que virar um pouco a noite.
Namorado chega. Carla procrastina,
ficando um pouco com ele, jantam
juntos. Ela se sente culpada com
o tempo perdido, sabe que vai ter
que entrar bastante na madrugada
para concluir o Job 2. “Tudo bem.
Vou fazer uma força hoje. Só, hoje”.
Engana-se conscientemente. Ela
inscreve os projetos pessoais na, já
repleta, lista de tarefas do primeiro
dia de folga, que não sabe quando
virá. Sabe que quando chegar,
ela talvez esteja cansada demais
para transpirar por eles. Transferirá
novamente os projetos pessoais
para outra data? Certeza absoluta,
embora finja que não. E olha que
Carla não tem filhos. Como teria?
Que horas? Com que dinheiro?
Não havia ainda realizado o plano
“pessoa física”, como terá sucesso
em realizar o “plano família”? Por que
demorou tanto? Como chegou até
aqui sem conquistar nada? O que
fez dos 20 aos 40? Tinha memórias
sim. Viveu um pouco aqui e ali, com
amigos, amores, trabalhos de todos
os tipos. Talvez não tenha focado
certo. Talvez não tenha entendido
os momentos em que a vida pedia

seriedade. Talvez não fosse madura
o suficiente para enxergar as
chances e agarrá-las, como a Carla
de hoje ousa tentar fazer. Deixou
escapar algumas. Estudou coisas
diferentes, demorou a entender
quem é. Agora está atrasada.
Alguns amigos a consolam: “40,
amiga? Ah! Ainda tem muito para
viver.” Sabe que tem. Quando olha
para as ativas pessoas de 60, 70, 80
anos seu coração se acalma. Mas, e
as de 40 que já são bem sucedidas
e já têm uma família? Carla não está
preocupada com o futuro, e sim
com o seu presente que a esta altura
já é passado. Então, se preocupa
de novo, com mais intensidade.
Outros amigos de 40 anos, já são
mais pessimistas e acham que a
vida é um completo fracasso. Carla,
não. Ela ainda corre atrás. Ainda
quer muitas coisas: ter êxito na
profissão, ganhar decentemente,
escrever um livro, conhecer lugares
incríveis, voltar a lugares incríveis,
casar (ou não), ser mãe (ou não?),
conseguir emagrecer todos os
quilos que a vida depositou em
cima dela. Mentira! Carla sabe ser
ela mesma a autora do crime de
responsabilidade corporal. Tanto
a fazer, mas, o tempo é escasso.
Insuficiente. Foi dormir com raiva
do cansaço que vence o corpo.
Antes de apagar a luz, marca o
despertador para mais cedo do que
tinha feito hoje. Afinal já passa da
meia noite, é outro dia no Japão,
tudo está acontecendo e quando
ela acordar o mundo já vai estar
muito mais longe do que ela pode
acompanhar... de novo.
No dia seguinte, às cinco e meia,
despertador toca. Ela toma o
remédio para a gastrite e se levanta,
atrasada como nunca.
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por Bruno B.

STORIA DO
HOMME Q
UMA VEIZ
EU OVÍ
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Tein uma lenda d un pass
ado fucturista imaginário q
é real y q dis assin: era uma veiz
EU
y eu oví uma ficção d arreppiar
os apellos posto q d’este teor:
era uma veiz un homme q saído
d cumprir penna no Prezídio Mon
umental d São Gonzalo veio a pa
rar no baerro d Santa Teresa, ond
tornousse, por obra y grassa da Eva
ngelização locáo, vendeddor ambu
llant d picolés; o homme era daque
lles q anda o baerro todo con su
gaetinha a trirulí trirulí triruló, ao q
completava com gritos d “ólia o pico
lé, ólia o picolá”, a voz rouka y en
grossalhadda pellos duros annos
d gritarismo insandecista no
penitêncio inclement; então q lá
pellas feita duns quase que talvês
três annos assí procedente, o ho
mme intão grittou, máes rouko y fe
bril q nunca, pras crianzas d Santa Te
resa, “ólia o picolé, ólia o picolá, porra”;
ao q spantou siñoras stimaddas
do baerro, q dsmaiaran presto, y
passou a grittar assí todavida,
apparentando máes raeva a cadda
dya, até o surgimentto d’uma storia
d q certa outra feita dois miúdo lhe
foran a comprar seos gellados pós-al
moçistas y o homme, sem mottivo ao
q, pendeu o pénis afora a cal
ça immunda, ao q os miúdo batter
am em retirada, scandalizaddos, in
quanto o homme ficcou lá, ao sorrizo
mysteriozo y inritant, y órgan reprodut
or à deriva; y ahí stá, isso é tuddo. Ds
poes q acconteceo? Acconteceo isso:
filmaran o homme a grittar “ólia o pic
olé, porra” y dspois a attirar latta d
cerveja aos molleqs appavorados com
su prezença na rua y lho bottaran nas
dáblio dáblio dáblio, ond ficcou fam
ozo, atraidor d touristas modernettes
a Santa Teresa, q pozavan a tirar ins
tantáneos consiggo y dspois íão
a consummir no commercio locáo;
o homme entretanto não sorria nes
ses instantáneo, atté q sumiu deff
initivament do baerro, cauzando
spanto e commoção geral, posto q cons
iderado pactrimónio, apezar d seos
moddo patibulário, suas barba app
estada ammareleciddas pello tabacco
y por suas tendéncia a babbar y
violenciar. Moral da storia:
não a há,
mas si
ovesse,
seria:
cadda
ser quer ter
un panda
a q abraççar,
ou não.
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por André Albuquerque

K AT H M A N D U
Afastou-se do espelho. Percebeu
aquele olhar de medo infantil,
também no rosto do filho,
compartilhamento
natural
e
absurdo, àquela hora, em que tudo
que queria era ir, sumir, escafederse, por absoluta falta de interesse e
em continuar ali, consigo mesmo,
principalmente.
Incompatibilidade com o próprio
gênio ou com a falta dele, diria ao
tabelião. Mas não poderia divorciarse do filho. Ninguém se divorcia
do filho. Não seria ex-pai, exceto
emocionalmente, o que há muito
já acontecia. Saiu do banheiro,
ainda meio sonado. Terminou de
vestir-se, ligou o rádio, plugando o
fone de ouvido.
Entrou na cozinha. Percebeu já ter
comido demais naquela noite. Não
adiantava comer a agonia e beber a
angústia nas muitas viagens até ali.
O ódio virulento no olhar, a cinza
desabando sobre o seu caminho.
Duas mortes afetivas, primeiro a
mulher, agora o filho. Estava cada
vez mais sozinho. Estaria mais forte
também?
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Lera sobre um homem que
quanto mais só, mais forte ficava,
afrontando uma cidade em peso,
defendendo a própria cidade
dela mesma, da epidemia suicida
gerada em seus esgotos. De certa
forma, o mesmo acontecia com
ele, a fúria em despejar diuturno,
mesmo em defesa de sua outrora
família, o ódio drapejando velhas
fotografias sobre as paredes.
Frieza ou hostilidade, quem sabe,
os dois juntos de uma só vez, pra
lá de Kathmandu. Esbarrara em si
mesmo, já desacelerava a sua vida
aos poucos, visando um descanso
de tantos anos de murro em pontas
de facas agudas e inúteis, tal os
seus próprios punhos. Abriu o seu
lado do guarda roupa. Na cama,
a esposa em letargia química.
Segurou a alça da mala, e seguiu
em frente. Led Zeppelin tocava
Kathmandu. Música no audifone e
um destino na alma.

13
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por Marcel Fernandes

POEMAS
há quem possua os olhos cegos
flutuando
no movimento a pique da morte
outros nas dobras do invisível
se espreitam
a superfície inominável
é a noite
há quem segure as estrelas
mas quando as arrancam das pernas
sangram
a duração selvagem da vida

o inverno está chegando
não quero que morra tão longe do mar
dobrarei as montanhas e domarei os sóis
farei o sal chegar aos teus pés
e saberá que sou eu
quando a tristeza se esconder atrás do céu
quando a felicidade se desmanchar na boca

o caos
é apenas uma escada
uma insondável lâmina no horizonte
do mistério
o caos é uma testa cheia de línguas
salivando a doce ironia dos anjos

a realidade tem cor de concreto
um cinza azulado
feito lama
o essencial é o sangue
é a temperatura do sangue
que nos abraça e banha o mundo
somos dois corpos
não somos fantasmas
talvez um tipo de encenação
e nossa coroa será ganha
quando esquecermos
a palavra rotina
e no lugar
dispararmos um tiro
contra o peito um
do outro

15
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por Leonardo Valente

CRIOGENIA DO
INCONSCIENTE
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aqui
sou
noite
constante.
penduro-me em um cabide no
fundo de um armário e tranco
a porta. uma vez longe de mim,
consigo sentar-me e escrever sobre
o que não sou. e ao escrever sobre
o que nunca fui, faço-me entender
em essência.
recomeço
Na verdade, sou inveja. Acabo de
ver na TV alguém que admiro e não
suportei. Perdi o sono, levantei-me
com enxaqueca e com a disposição
de ser melhor do que ele. Mas
melhor em que? Não sei. Em tudo,
talvez. Apenas preciso ser. Tenho
uma receita ótima que sempre
me faz dormir quando pressinto
a insônia provocada pela inveja
ou pela raiva que também me
consome de tempos em tempos.
Respiro fundo por alguns instantes
e começo um sonho artificial, desses
que se roteiriza acordado. Imaginome no centro das atenções, no
mais genuíno e superior caso de
sucesso, o grande irradiador de
admiração para todos os que um
dia passaram por mim, ainda que
rapidamente. O script é o mesmo
por alguns dias, enquanto funciona.
Mudo
por
outro
igualmente
narcísico e grandiloquente em sua
simplicidade quando o anterior
perde o efeito. Não vou revelar
detalhes sobre esses sonhos, tenho
para mim que se contá-los, tudo
o que imaginei não vai acontecer.
zzzumbido
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Não vou revelar pois preciso da
esperança de que aconteçam,
se não para viver ao menos para
dormir. Adormeço quase sempre
nos primeiros minutos da história,
por isso não costumo ter um fim
para elas, apenas introduções. Meus
desejos são apenas começos. Mas
hoje, ao ver este conhecido na TV
programada para desligar sozinha
- não esperava encontrá-lo, queria
apenas dormir com o barulho
de um programa de auditório -,
nada consegui imaginar, mesmo
deitada na cama e virado para a
parede descascada de meu quarto,
fisicamente apta ao processo de
roteirização. A história dele era
melhor que a minha. Por isso estou
aqui, sonolento e insone. Para
tentar encher páginas do mais
puro ufanismo pessoal disfarçado
de desabafo e, enfim, congelar-me
em superfície e profundidade ao
adormecer, completamente vazia
de mim.
recomeço de novo
Acordado. Aquele conhecido de
ontem nunca foi alguém relevante
em minha vida, mas naquele
momento tive a sensação de que
poderia ter sido a mais importante
de todas as pessoas. Meu marido,
o que nunca tive de fato. Casei-me
com vários maridos, pelo menos
quatro - o quinto é de status
controverso - e com nenhum. Ele
era os quatro ou cinco sem sê-los e

desconfio de que seria melhor que
todos juntos. E ainda não sei se ao
olhar para a tela desejei amá-lo ou
superá-lo, entregar-me ou matálo, admirá-lo ou conspirar para seu
fracasso. Lembrei-me de ontem:
sou inveja. Nunca amei ninguém,
sempre competi. Não amei, mas
não me recordo de uma só vez
que não tenha me entregue sem
medidas. Quem disse que amor
e entrega são uma só coisa? Leio
células. Tem gente que lê mãos,
outros que leem cartas, muitos
preferem a Bíblia, já eu leio células.
Dizem que é um dom. Sou um
observador do macro a partir
do micro. Dê-me uma palavra,
apenas uma, um tom de voz e eu
interpreto uma existência inteira.
Construo uma vida de intensões e
de desejos a partir de um sorriso ou
da ausência dele. Sou tradutora e
juiz de infinitos particulares alheios.
Também cultivo macromoléculas.
Conhecendo-as, tornei-me um
bom cozinheiro. Tem gente que
lava o arroz basmati pelo menos
três vezes porque assim ensinaram,
e porque na prática se assim não o
fizer, ficará grosso e grudento como
arroz de sushi. Eu, não. Lavo porque
vejo as macromoléculas de amido
se desprenderem de cada grão
com a água e com o movimento de
minha colher de pau. E ao vê-las, as
crio, entram para minha pequena
coleção. Vejo-as sem ver, assim
como vejo as almas.

identifico-me
Perdão pela indelicadeza de até o
momento não me apresentar. Sou
D. Creio tratar-se de informação
suficiente diante de tudo o
que pretendo vomitar e que é
infinitamente mais importante que
minha identificação social, sexual
ou o que exerço no trabalho. Façome conhecer de fato nas horas
vagas em que estou só, no resto sou
apenas porta-estandarte do que
não é meu.
revelo-me
Tolstói escreveu Anna Kariênina
a partir da tragédia de um vizinho.
Bíbikov tinha como amante uma
mulher cujo primeiro nome deu
origem à protagonista. Passados
alguns anos, Bíbikov a abandonou,
trocando-a pela educadora de
seus filhos, com quem desejou
até se casar. Anna, em desespero,
recolheu alguns pertences, vagou
pelo campo durante três dias, até
que se jogou debaixo de um trem.
Antes, contudo, redigiu um bilhete
para Bíbikov: “ Você é meu assassino.
Seja feliz, se um assassino puder
ser feliz. Pode vir ver meu cadáver
nos trilhos da estação de Iássenki,
se quiser”. Ao conhecer a história,
perguntei-me em pensamento:
seria eu capaz de jogar-me na
frente de um trem por ter sido
traída? A resposta aflorou rápido,
sem margem para dúvida: não. Mas

seria capaz de jogar com prazer
quem me traiu na frente deste
trem. Este sou eu na epiderme.
desnudo-me
Uma locomotiva todos os dias
estraçalha-me em vários pedaços,
converte-me em uma pasta de
carne, osso e sangue espremida
entre a terra infértil e os dormentes
Não tem hora certa. Na maior
parte das vezes à noite, mas
acontece também pela manhã.
Sou recolhida em um cesto por
mim mesmo, cuidadosamente
com uma pá e levado para casa.
Sempre sobra um resto entre
os dormentes. Invariavelmente,
adormeço
desfigurada
para
acordar recomposto, mas nunca
igual ao que fui no dia anterior,
para ser atropelada novamente. E
reconheço: nunca joguei ninguém
na frente de um trem. Gosto
de cozinhar porque observo
nos alimentos as metamorfoses
químicas e físicas impostas pelas
forças extremas: o frio e o calor. Já
minha metamorfose acontece pela
potência da locomotiva, trata-se da
mais pura e genuína força mecânica
imposta, inescapável. Cozinhar é o
ato perfeito de transubstanciação,
a ciência mais legítima em prol da
vida. Já fiz muitos pratos elogiados
para os amigos, mas hoje não
mais. Afastei-me deles por causa
de meus maridos. Afastei-me
deles por minha causa. Converso

com esses não mais tão amigos
de vez em quando, curtimos uma
ou outra coisa nas redes sociais,
mas nunca mais comemos juntos.
E se não comemos reunidos é
porque nossos laços não são mais
os mesmos. O afeto sobrevive ao
redor das mesas, tanto que é delas
que queremos afastar rapidamente
aqueles que não mais convém ou
que decepcionaram. As mesas
revelam mais intimidades do
que as camas. Um estranho pode
conhecer a textura dos lençóis e a
densidade da mola do colchão de
minha cama com apenas minutos
de convivência, mas jamais sentará
diante de minha mesa sem
antes tonar-se um alvo de meus
afetos, um significante em meus
relacionamentos, e isso leva tempo.
Muito tempo. Na verdade, naquela
noite insone vi um conhecido que
se deitou em minha cama, mas
que recusou a sentar-se diante de
minha mesa. Inaceitável que depois
de tamanha afronta aparecesse em
minha TV.
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por Rafaela Ferrari

POEMAS

Se do meu púbis nascessem asas, talvez esse peso no colo também aprendesse a voar,
talvez a necessidade de preenchimento com algo que molda meus pensamentos místicos necessitasse de
somente mais um livro mítico para recuperar
esse vazio
essa completude de bebidas alcoólicas e fumaça enquanto fecho os olhos , e minha existência se
resume a apenas um mexer da alma na caixa craniana, como se nem a gota mais pesada de chuva
pudesse matar a sede
do púbis
sem luz
mas com esperança

o peso no peito na penumbra do quarto
o vestígio do vento nas veias
na minha orelha
no lago
O do ré mi fa das partículas subatômicas
nem a mais doce rosa de Hiroshima saberá cantar o adeus à pátria
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Entre vidas e vindas
Descubro que a partida é a mais rápida das mortes
aos quarenta não sou
aos quarenta serei
mais pó do que hoje me descubro ser

gravidade igual empuxo
me encontro flutuando em mim mesma
pernas e braços algemados unicamente ao meu próprio ser
apnéia em minha própria consciência, que me afoga
que me sustenta
que me prende
que me algema
que me proíbe de conhecer o infinito pó das estrelas numa tentativa de conhecer o finito pó do eu.
Às pressas nado
em mim

Ceuzinho de Brasilia
O céu não parece bonito hoje?
Tentei olhar mais de perto, mas acabei me afogando no azul
Do lago?
Talvez
Por alguns instantes minha perna era livre, meus braços leves, minha cabeça solta
Por um momento não existia mais gravidade e nem aquilo que os físicos chamam de empuxo
Era o universo que puxava cada átomo meu
Um pra cada canto
As nuvens em seus cortes de vento
Não sabia mais se eram nuvens ou meras estrias do meu corpo
Eu era o universo
Todos os átomos em suas respectivas repulsões
Afim de evitar uma fusão nuclear
No céu
No ar
Em mim
O céu não parece bonito hoje?
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por Daguito Rodrigues

U M A F E S TA
PARA MÁRIO
Mário voltou. Os amigos notam a
pele descamada por uma década
de ausência. Uma profundidade
amarga. Ele está mergulhado em
rostos que não via há anos. Amigos
que deixou quando migrou para
oceanos distantes. Pessoas que
não viram o rapaz descer os rios
do mundo nem enfrentar as
correntezas da rotina. Enfrentou
mesmo? Não. Foi um alevino, um
filhote perdido durante dez anos
em mares de mesmice. Levado
pela força das águas. Os amigos
não sabem, mas Mário foi a fundo
na ideia de desaparecer. Não partiu
com isso em mente, descobriu
depois que não queria mais
retornar. E se deixou arrastar pela
rede que o manteve tanto tempo
afastado.
Agora estão em festa. Ao menos
eles, os outros. Mas não precisava
ser no mesmo prédio do Nando.
O habitat de uma outra vida. Não
precisava. Ninguém se lembrou?
Mário tem pressa. Olha para o
relógio. O voo para Madrid sai
amanhã cedo. Precisa voltar ao
site de turismo. Precisa se recolher
na imensidão, escondido entre
milhares de organismos iguais
a ele. Comuns. Camuflado em
cardumes doentios que ondulam
com a vontade das correntes.
Nadar, jamais. As nadadeiras de
Mário atrofiaram.
Mas ele acabou de chegar. Não
faz nem dez minutos. Inundam
Mário de perguntas. Pescadores
de memórias. Querem saber o que
ele viu, o que viveu como repórter
lá fora, mas Mário tem pouco a
revelar. Aeroportos, navios e balões.
Hotéis, pousadas e albergues.

Culinárias que recomendou sem
nunca ter experimentado. Passeios
imperdíveis que nunca fez. Lugares
lamacentos que para os outros são
lazer, para ele eram meros textos
no computador. Mário submergiu
na escuridão de águas geladas. Se
sentiu sozinho no vazio de uma vida
encharcada de derrotas. Flutuou
com o peso de litros salgados sobre
o corpo. Lágrimas que não eram
só dele, mas daqueles amigos
também.
Como esquecer a morte do
Fernando? O Nando que também
cresceu com eles. O irmão. Mário
não podia. Só viajou àquele lugar
para desdar o nó do último vínculo
que mantinha na cidade praiana.
A venda da casa da família recémfalecida. Sem o irmão e agora
também sem os pais, Mário não
tem motivos para ficar no litoral. A
vida dele é bem longe, na Espanha.
E em cada canto onde o site de
turismo mandar.
Mentira. Os amigos sabem que
Mário jamais deixou o passado para
trás. Ainda está molhado pelo que
houve. O lugar onde cresceu segue
úmido na pele. Onde ensinou
Nando a nadar. Onde namorou a
Bia, que agora quer saber como
um retiro de um mês pela Europa
se transformou numa dezena de
anos. Eles eram namorados. Mário
poderia ter sido sincero quando
se despediram no aeroporto. Um
adeus em vez do até logo. Ela
entende que ele estava de luto,
mas esperava respeito. Já faz tanto
tempo. Eles não sabem, mas não
foi Mário que escolheu mudar para
lá. Mário não escolhe. Vaga por
instinto. Sabia apenas que o fluxo

estava puxando para Madrid. E,
agora, precisa regressar.
Só uma cerveja, pedem. Foram
dez anos. Mas Mário não bebe mais.
E a sala submerge no desconforto.
Afogados no silêncio. Ele caminha
no carpete pantanoso e procura
pelo casaco. Bia entrega com
um sorriso. É hora mesmo de ir
embora. A ex pede que ele espere
o táxi ali, Mário prefere aguardar
lá embaixo. Fora do alcance dos
espinhos venenosos. Ela diz que
não há predadores, apenas amigos.
Mas Mário está sempre alerta. Não
quer ser a isca da noite. Não quer
ser fisgado por uma frase boba.
Não quer o banho de passado do
qual fugiu por uma década. Ele
sobreviveu ao trauma porque se
afundou num lugar onde o oxigênio
não cheirava a morte. Onde não
precisava filtrar a água salgada para
sobreviver. Longe da areia e do sal.
Longe dos amigos, daquele prédio.
Longe da espinha que ainda dói na
garganta. O irmão gêmeo, bêbado
e suicida, tragado pelas ondas.
Nando.
Mário observa o aquário na
entrada do apartamento. É de água
doce. Mas ele sabe que a doçura
está somente no nome, não no
gosto. É insossa como tudo mais.
- Os peixes não dormem. Nem
pálpebras tem. Só repousam em
estado eterno de vigília.
E sai. Imerso em olheiras pesadas
e negras, parte no táxi noturno. É
levado para longe, pela última vez.
Mário não volta mais.
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por Lucas Túlio Pereira

DOIS
POEMAS/PROTESTOS

Mesmo no calor café
do gelo do freezer
ao gelo da mesa
na calçada
a cerveja
mesmo nas crises
principalmente
nas crises
camuflar-se
nas trevas
como negros
cisnes
e luzir vez
vagalume
em quando
ir desbundando
coreografando
contra
a lombra
do cinismo
e no calor da coisa
para comemorar
uma cerveja ou
um cafezinho

farto
do senso
comum
exausto
do extenso
achismo
rebaixado
não produz
chás medicinais
muito menos
dissertações
de mestrado
vai-se criando
panças no pensamento
e sem fundamento
um poço de opiniões
reproduzidas vindas
deturpadas e acrescidas
de fontes não confiáveis
falares sem bagagem
só malas sem alças
relacionando diretamente
cus e calças
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por Junior Cazeri

CICCIOLINA
A desgraça é uma colcha de
retalhos. O homem, o cinto,
as crianças, o corpo da viralata Cicciolina. Farrapos sob o
encardido e suarento sol de
domingo, o macarrão à bolonhesa
esfriando sobre a mesa, a tubaína
esquentando nos copos. Para falar
deste homem e seu indecoroso
relacionamento com o cinto
marrom de fivela dourada (latão,
não se engane) seriam necessárias
muitas palavras, mas, sendo ele de
tão poucas, é melhor a discrição.
Há de se manter o decoro. Quando
engatados, duas voltas apertadas
ao redor da mão e a tira presa entre
o polegar e o indicador, o discurso
fluía. Vixe, tornava-se um orador.
Fazia o couro assoviar em arcos
descendentes e imitava o vento nos
rodopios anti-horários. Talento nato,
a graciosidade das preliminares,
a energia viril do ato, o postergar
do clímax, orgasmo sensorial
alcançável tão somente com o
ressoar do açoite, essa imprevisível
reação a seus impulsos. Preferia
a estética do golpe à perfeição
da mira. A intensidade do ataque
e a posição do alvo afetavam o
resultado, como revelavam seus
estudos. Costas, ombros e coxas.
Ecos,
chupadas
e
engasgos.
Homem e cinto, casados de papel
passado, flertavam à distância.
As crianças, irmãos com um ano
de diferença, cavavam um buraco
no chão poeirento do quintal,
recanto de aridez total. O mais velho
com a pá, o caçula com a enxada.
Revezavam-se nos movimentos,
cuidando para não decepar os
dedos. Golpe a golpe, um ensaiava
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o futuro, expectativas de ter uma
arma carregada e pontaria perfeita.
A beleza deste ensaio era que,
por mais que se tentasse fugir,
isso já estava definido. Enxadada
a enxadada, o outro futucava o
passado, a lembrança do lamento
no matagal, a busca e descoberta
da cadelinha de olhos âmbar, a
ordem do pai de devolvê-la à rua,
a súplica da mãe pela aceitação. A
mãe, uma obstinada. Na noite em
que Cicciolina ganhou um lar, os
irmãos tornaram-se órfãos, adoção
e derrame. A beleza desta memória
é que, por mais que se tente torcêla, ela sempre voltará à forma
original.
A vira-lata Cicciolina, por estar
morta, exposta ao sol e com a
língua roxa pendendo entre os
dentes, já se livrara das melancolias
constantes e alegrias passageiras.
Os instintos a protegeram da
melhor forma possível. Rosnou
quando ameaçada, latiu quando
desconfiada, abanou o rabo e
roeu cantos de paredes. Teria
uma existência menos sofrida se
mordesse (não só ela, registre-se)
mas não era de sua índole (não
só dela, infelizmente). Desfrutou
das cintadas tanto quanto as
crianças que coçavam suas orelhas
e cuidavam para que nunca lhe
faltasse água fresca. Não se omitia
durante as inesperadas surras
noturnas, apressava-se a seguir os
berros infantis e compartilhar das
sovas. Não reconhecia o próprio
nome, tantos eram os xingamentos
que o homem lhe dispensava.
Demônio pulguento, seu favorito
(um bosque infernal de pelos

ensebados e superfície recoberta
de sarnas, devorado ad infinitum
por pulgões cuspidores de fogo,
heresias caninas). Por fim, servia
como travesseiro de lágrimas.
Manifestava suas dores de forma
pragmática, gania para se levantar
e mancava acompanhando as
corridas dos irmãos, as quais não
dispensava. Apesar disso, foi vencida
pela parvovirose. Era digno que se
deixasse a vira-latas sem vacinas, já
que os filhos andavam descalços.
Há de se manter o decoro.
A desgraça é labirinto sem saída.
Os músculos doloridos, a terra seca, o
nó na garganta. A vira-lata arranhou
a porta, deitou e morreu. Ligue os
pontos com agonia, vômitos e
evacuações sangrentas. Não há
motivo para abreviar os fatos. O céu
sem nuvens e a impaciência do
cinto. O buraco crescendo no chão
e as farpas desgarradas do cabo da
enxada embaixo das unhas. Uma
mosca solitária resolveu que não
valia a pena, bolhas se formavam
na mão que sustentava a pá. Por aí
vai.
Cova aberta, o homem acende
o cigarro. Os irmãos hesitam. Não
querem tocar novamente no corpo
frio de Cicciolina. O caçula treme
vertendo suor. O homem pigarreia
e leva o cigarro à boca, a fivela
reluz. Os irmãos dividem o fardo,
cada qual de um lado, seguram as
patas da vira-lata e a depositam
delicadamente
no
túmulo.
Resquícios de ar acumulado nos
pulmões escapam da boca do
animal. O caçula pula, assomado
pelo assombro fantasioso de

ressurreição. O homem fareja o
medo, prepara o bote e aguarda o
pranto autorizador do ataque, pois
o que respeita acima de tudo são
as regras do jogo. Há de se manter
o decoro. O irmão mais velho
bate a enxada no peito do caçula,
obrigando-o a abdicar das ilusões.
Vira-latas mortos não voltam,
homem não chora e a desgraça se
faz em camadas.
Empurram a terra respeitosamente
sobre Cicciolina. O caçula nota o
sangue nos lábios do irmão, que
arrancaria a essência da alma a
mordidas, caso necessário, para
manter o controle, mais para
afrontar os desejos libidinosos do
cinto do que por medo. Os olhos
abertos de Cicciolina observam
e lamentam. Apressam-se em
concluir o trabalho, pois crianças
aprendem cedo a olhar sem ver e ver
sem olhar. Enterro feito, o homem
resmunga e volta ao almoço frio.
Que
brochada.
Empoeirados,
sedentos e melancólicos, os irmãos
respiram. O caçula ajoelha-se
diante da terra revolta, beija a ponta
dos dedos sujos e as descansa
sobre o jazigo seco. O mais velho
avista um caco de azulejo, limpa
sua superfície na bermuda puída
e o faz de lápide improvisada. Não
trocam olhares.
A desgraça se faz em silêncio.
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