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VERSOS ÍNTIMOS

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

Augusto dos Anjos
Publicado em 1912, no livro “Eu”

CAPA

AGATHA CHRISTIE
Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 1890, na costa de
Devon, sul da Inglaterra. É a autora mais publicada de todos os
tempos em qualquer idioma, sendo somente ultrapassada pela Bíblia
e por Shakespeare. Foi pioneira ao fazer com que os desfechos de
seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados,
sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o
assassino. Considerada uma das autoras mais prolíficas do mundo.,
ela está no Guinness Book of World Records, como a escritora mais
vendida mundialmente: seus livros venderam acima de 4 bilhões de
cópias em 103 idiomas e os royalties gerados pelas obras são de US$
4 milhões por ano.
Foto: Divulgação

Em seus 56 anos de carreira Agatha Christie escreveu mais de 80
livros, além de várias peças teatrais e adaptações cinematográficas e
televisivas de suas obras, protagonizadas por Hercule Poirot, o detetive
belga popularizado pelo uso de suas “células cinzentas”, e Miss Marple, a
solteirona, que observando a natureza humana pode solucionar os mais
obscuros mistérios.
Foto: Divulgação

Começou a escrever The Mysterious Affair at Styles em 1916, e o
livro foi publicado em 1920 pela editora Bodley Head vendendo cerca
de 2 000 cópias, após ser rejeitado por 6 editoras. O sucesso veio em
1926 com a publicação de The Murder of Roger Ackroyd, que vendeu 5
000 cópias. O livro causou polêmica, pois Agatha contrariou as regras
dos romances policiais.
FOTO: Arquivo

Ela considerava iniciar uma obra, como algo francamente, difícil, e que muitas vezes, ficava horas encarando a
máquina de escrever e mordiscando um lápis, esperando uma ideia, o que lhe dava intenção de desistir, mas a autora
dizia ser encorajada pelo marido Max Mallowan a continuar. Em qualquer lugar Agatha recebia inspiração para
escrever, possuía um caderno, que levava sempre consigo para anotar suas ideias, referentes a enredos, venenos fatais ou
crimes que lia nos jornais.

No ano da peste

As bailarinas de Degas

Edgar Degas nascido em Paris à 19 de julho 1834, revelou uma
inclinação precoce para as artes plásticas. Ainda menino acompanhava
o pai aos salões do Louvre e visitava as coleções particulares de pintura
da classe alta parisiense.
Foi um homem tímido, mas com uma língua ferina que lhe rendeu o
apelido de urso, animal cuja aproximação era perigosa, o que dificultava
sua vida social. Em seu estúdio, sempre em desordem, poucos tinham
permissão para entrar, além dos modelos e marchands.
Na década de 1880, com a visão bastante comprometida, sua pintura
passou a ter menos detalhes e trabalhava mais com o tons pastéis.
Produziu também os 10 famosos pastéis da série de nus femininos, que
foram expostos o 8.º Salão dos Independentes em 1886.
Em 1912, quase cego e com a saúde debilitada, viu seu estúdio,
que ocupou durante 23 anos, ser expropriado. Apesar de suas telas
terem atingido altos preços em um leilão, Degas se ressentia pela falta
de dinheiro. Depressivo, passou seus últimos dias na solidão, ou na
companhia de poucos amigos.
Edgar faleceu em Paris, no dia 27 de setembro de 1917.
Texto: Dora Lampert
Fotos: Lise Lampert

A reprodução de quadros de artistas plásticos
consagrados interpretados pelas irmãs e postados no Instagram e no Facebook, são um dos
trabalhos visuais mais instigantes atualmente
nas redes sociais. Com uma apropriação original, caseira e cosmopolita, o trabalho da dupla
é de imediato reconhecido
e apreciado, tão logo alguém bate o olho nele.
www.instagram.com/doralampert www.facebook.com/dora.lampert.7
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radio
Arte viva
“É um projeto
movido pela
paixão.”
Foto: Divulgação

O slogan da Rádio Web ARTEVIVA é autoexplicativo: Um alento no caos. No ar desde 1º de
fevereiro de 2021, sua programação é voltada totalmente para a divulgação das artes, intercalando com
blocos de boa música, desde rock, jazz, instrumental, MPB, com algumas pitadas do pop dos anos 80
e 90, chegando até as músicas independentes. A idealização e coordenação do projeto são do escritor
Claudio B. Carlos, que é comunicador de profissão, tendo passado por grandes emissoras de rádio no
RS, e que sempre teve vontade de colocar uma web rádio. “Sempre acreditei no rádio artístico. A Arte
Viva não faria sentido se fosse uma web rádio que só tocasse música, como a maioria. Faz sentido
por ser uma rádio com um objetivo bem definido: o de divulgar a arte. É pra isso que existimos, para
divulgar a arte, quem escutar a ARTE VIVA irá encontrar comunicadores que só falam sobre arte,
falam muito sobre literatura -não por acaso, quase todos da equipe da rádio são escritores- além
de uma programação musical muito bem planejada, dando espaço para artistas independentes.”,
explica. Nascido em janeiro de 1971, em São Sepé/RS, Claudio B. Carlos, além de poeta, escritor e
comunicador, atua no mercado literário como editor, preparador e revisor de textos. É o idealizador,
coordenador artístico e programador da Arte Viva. Abaixo uma breve conversa com esse ativista da
cultura que resiste em meio ao caos.

A rádio consegue se sustentar? Os comunicadores são
remunerados ou é um “trabalho” por amor?
Cara, é um projeto movido pela paixão (por rádio e por arte).
Todos estão envolvidos e apostando no projeto. É feito com amor,
mas não pretende ser para sempre, POR amor. Amor não enche
barriga. E trabalhamos duro, justo que recebamos por isso. Por
enquanto, estamos apostando, temos nossa campanha no Catarse:
www.catarse.me/radioarteviva
Temos também um profissional habilitadíssimo trabalhando na
aprovação de um projeto que nos permita fomento. A ideia não é
viver de anúncios; é fomentar a rádio via Lei de Isenção Fiscal ou
algo assim.
Como é pensada a programação da rádio? Quem define o que
entra ou não?
Tudo passa por mim. A rádio é feita por artistas, mas precisa de

Foto: Divulgação
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alguém da área do rádio para coordenar as coisas. Com experiência em rádio,
na equipe, temos o Luís Dill, o Jota Junior e eu.
É bom que se diga aqui, que meu grande parceiro nessa loucura é o Angel
Cabeza. Angel é poeta, editor (meu parceiro na Saraquá Edições) e designer.
É o Angel que dá a identidade visual a nossa rádio. De nada serviria uma
programação de boa qualidade, se não fosse bem apresentada. Então é assim,
meio a meio: eu cuido de tudo o que vai ao ar (crio, gravo, edito...) e o Angel
cuida da nossa imagem.
Há espaço para novos talentos ou somente clássicos?
A rádio foi pensada para dar voz aos artistas, seja da área que for. Novos
talentos sempre. Estamos no ar para isso. Em seis meses no ar, já amplificamos
a voz de dezenas de artistas. Recebo material diariamente – músicas,
principalmente. Os artistas estão curtindo a ideia da rádio e estão ajudando a
espalhá-la.
Como está sendo a audiência?
A audiência está muito acima do esperado. Sei que isso parece papo de
vendedor, mas não posso mentir, nem devo ocultar o que me é motivo de
orgulho – é por isso que acordo cedo todos os dias e trabalho até tarde da
noite – rádio é isso, hehehe. Sei que temos um diferencial, que colabora para
a audiência que temos: o diferencial da arte. Trabalhamos para um nicho bem
definido. Sei que se atirássemos para todos os lados, não teríamos audiência.

“É pra isso que existimos, para
divulgar a arte, quem escutar a ARTE
VIVA irá encontrar comunicadores
que só falam sobre arte.”

www.radioarteviva.com
Nosso app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.radiosapp5.arteviva

Foto: Divulgação

LIVRO EM DESTAQUE

Sobre o fundo azul da infância é o livro de Tônio Caetano na
coleção “A VOZ DA ANCESTRALIDADE”, Editora Venas Abiertas.

A todos os meninos possíveis.
TÔNIO CAETANO

O segundo livro de Tônio Caetano - Sobre
o fundo azul da infância - fala de um guri,
arregão, pirralho, pirralho dos infernos,
ladrão, amigo, neném, “estanho”, filho,
filhinho da mamãe, menino.
O livro faz parte da “Coleção 1 - A voz da
ancestralidade” da Editora Venas Abiertas
e contém prefácio da escritora Dalva
Maria Soares, que também tem o seu “Para
Diminuir a Febre de Sentir” na coleção.
Sobre o Fundo Azul da Infância traz seis
ficções curtas com o mesmo personagem,
seus amigos e família na Vila Vargas,
periferia de Porto Alegre. Entre encontros,
brigas, brincadeiras, um baile charme e um
passeio de bike na Praia da Arambaré, o
mundo de um menino possível se faz.

SOBRE O FUNDO AZUL DA INFÂNCIA

PARA
SOBRE
PARAO
DIMINUIR
FUNDO
AZUL DA
DIMINUIR
AAFEBRE
INFÂNCIA
FEBRE
DE
SENTIR
Tônio Caetano
DE SENTIR
Tônio Caetano

Foto: Divulgação

“A VOZ DA ANCESTRALIDADE é uma coleção de livros de bolsa/bolso produzida e organizada
inteiramente por escritoras(es) da literatura contemporânea brasileira. Todo o processo envolveu
artistas negres, desde revisão, capa, designer gráfico e diagramação, além das/dos escritores. Essa
coleção visa fortalecer a disseminação da literatura contemporânea escrita por negras(os), muitas
vezes jogados á margem do mercado editorial. O desejo de formação de leitorxs através da arte
da palavra escrita em verso ou prosa. São livros que mostram a diversidade da literatura feita por
autoras negres e mostram diversos lugares de fala e pertencimento.”

Tônio Caetano é escritor, especialista em Literatura Brasileira pela PUCRS e
servidor público municipal. É filho de Virginia e Armindo, pai da Safira e dindo
do Guga, da Sarah e do Ique. Cresceu correndo com os seis irmãos pelas lombas
da Vila Vargas, periferia de Porto Alegre. Autor do livro “Terra nos cabelos”,
Prêmio SESC de Literatura 2020 na categoria Contos, Editora Record, e do livro
“Sobre o fundo azul da infância”, Editora Popular Venas Abiertas.

Foto: Divulgação

O DESPERTAR DO ESCRITOR

Daniel Gruber
Foto: Divulgação

Eu juro que não queria ser escritor.
Eu queria ser um cineasta ou um
desenvolvedor de games. Eu devia ter uns quinze
ou dezesseis anos e passava as tardes imaginando
minhas histórias, personagens e mundos. Mas
eu sabia que para contar uma grande história
no cinema ou no videogame você depende
de uma equipe envolvida e eu era apenas um
adolescente, imaginando tudo aquilo sozinho. A
literatura me pareceu a forma mais simples de
resolver esse problema de forma solitária. Eu só
precisava de uma caneta e uma folha em branco,
e foi assim que comecei.
Nessa época comecei a me tornar leitor, ler de
verdade, por gosto e não por obrigação. E tudo
isso coincidiu para que eu fosse parar na escrita.
Só depois, descobri que a literatura é mais que
imaginar histórias. Literatura é, sobretudo, “lutar
com as palavras”, como dizia Drummond.
Comecei lendo livros clássicos góticos, como
Frankenstein, Drácula, O retrato de Dorian Gray
e O Morro dos Ventos Uivantes. Depois, passei
para crônicas do Luís Fernando Verissimo e não

parei mais, comecei a ler tudo que caía na
minha frente.
Isso de ler crônicas me influenciou a
começar escrevendo contos e publicando
num blog. Era legal, eu tinha uns dois
leitores. Às vezes três.
Depois, comecei a mandar contos para
concursos literários e fui publicado em
algumas antologias. Nem acreditei. Então
fui fazer uma oficina literária com o Luiz
Antonio de Assis Brasil e ali tudo mudou,
minha escrita passou por um treinamento,
uma profissionalização. Desde então, eu
achei que poderia mesmo me tornar escritor
e aí foi uma longa jornada pelas selvas da
frustração em busca de uma editora.
Como nenhuma quis me publicar, criei
a minha própria e hoje esse é meu trabalho
integral. Às vezes, nem sei como cheguei tão
longe, mas olhando em retrospecto, só posso
acreditar que foi muita teimosia. Para ser
escritor tem que ser teimoso e muito.
Foto: Divulgação

Daniel Gruber é escritor, editor-fundador da editora
O Grifo e doutor em Escrita Criativa pela PUCRS. Foi
professor convidado da especialização em Escrita
Criativa na Universidade Feevale. É autor dos livros “O
Jardim das Hespérides” (finalista do prêmio Minuano
2018), “Animais diários” (finalista do prêmio AGES
2020) e “A Floresta”, além de organizador da antologia
“O Novo Horror”.
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IRKA
BARRIOS

“Não é uma categoria
de concurso que vai
definir a forma como o
leitor se relaciona com
cada obra.”
FOTO: DIVULGAÇÃO

Finalista ao Prêmio Jabuti com seu romance de estreia e vencedora no Concurso Brasil
em Prosa, promovido pela Amazon, Irka Barrios hoje é um nome conhecido entre os fãs do
terror, pois além dos livros e coletâneas, a Mestra em Escrita Criativa pela PUC, resenha livros,
filmes e séries de horror, tornando -se uma referência no assunto. Nascida em Tuparendi, uma
cidadezinha do interior do RS, quase divisa com a Argentina, (na pia batismal recebeu o nome de
uma grande personagem da literatura: Bibiana), atualmente, mora em Canoas, também no RS e
lamenta a pandemia ter interferido em uma de suas grandes alegrias (além de ler, escrever e ver
cinema) que é viajar, principalmente visitar os países sul-americanos. Em substituição às viagens,
nesses tempos pandêmicos, ela tem feito yoga, embora não se considere disciplinada e ouvido
podcasts, um habito recente.

Quando surgiu a escritora Irka Barrios?
Quando comecei a participar de oficinas, decidi usar o pseudônimo para ver se me libertava de
algumas censuras bobas. Funcionou, e usei outros até me assumir como Irka. Eu nunca pensei que
minha carreira literária geraria tantos frutos, levava tudo mais na boa. Mas escrevia para um blog
pessoal e não queria causar confusões quando um paciente me procurasse no Google. Então, desde
o blog, passei a ser a escritora Irka. E teve o resultado do Concurso Brasil em Prosa, da Amazon, em
2015. Participei com o conto “O coelho branco” e fui contemplada com o segundo lugar. Quando a
Amazon me chamou para fazer a matéria, perguntou: “afinal é Bibiana ou Irka?” Precisavam passar
as informações para os jornais. Eu achei que Irka, que é o nome de minha avó, tinha funcionado
bem, como uma escolha de sorte. Decidi assumir. Barrios é meu sobrenome por parte de mãe. Temos
muitos Barrios artistas e, como assumi o nome da avó paterna, recorri ao sobrenome da materna. Aí
ninguém ficou chateado. Acho.
Qual o peso ou importância para tua carreira ter sido uma das vencedoras do concurso Brasil
em Prosa, promovido pela Amazon?
Vencer o concurso da Amazon, além de tornar meu nome mais conhecido no meio, trouxe
excelentes amizades. Bruno Ribeiro e Eduardo Sabino são amigões até hoje. Sempre que podemos,
estamos juntos em algum projeto. Acabei publicando pela editora Caos & Letras, do Sabino. Bruno
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também saiu por lá ano passado. Depois do concurso, demorei quatro anos para publicar o meu
próprio livro. Publiquei contos, fui convidada para muitas coletâneas. É assim que funciona para a
maioria dos autores. Quando penso nisso, nem sei dizer se é justo ou não. Conheço diversos autores e
autoras muito bons que ainda não despontaram. Quero muito que persistam, porque escrever, publicar,
tornar-se conhecido a ponto de ser mencionado, tudo é bem cansativo e, muitas vezes, frustrante.
E o que te levou a trilhar pelo caminho do horror/terror?
A vontade de escrever terror veio no início do Mestrado de Escrita Criativa (PUC-RS, de 2017 a
2019). Eu sabia que estava entrando num terreno meio desprezado pela academia. Nem sei o que me fez
persistir, talvez teimosia pura. Mas tive apoio do Prof. Bernardo Bueno, meu orientador, que é chegado
na dita literatura de gênero. Depois disso, foi tranquilo, pude explorar o tema com liberdade. Comecei
a pesquisar o terror e escrever “Lauren” pensando numa literatura de sensações, que promovesse medo,
apreensão e repulsa no leitor. São sentimentos muito intensos e eu queria ir fundo, descobrir as técnicas
para provocar esses sentimentos através do texto. Depois, desenvolvendo a personagem, descobri que
não era apenas isso que minha busca envolvia. Era, também, uma busca por todas as sensações que
rondam um período muito rico e, ainda hoje, tão obscuro na vida das mulheres: a adolescência e todas
as questões sexuais que a envolvem.
Falando nisso, no romance, a protagonista é uma adolescente que enfrenta problemas bastante
comuns a essa faixa etária, como bullying, por exemplo, além disso, temos a questão da bebida e a
crença religiosa como solução dos problemas. Ao abordar esses temas, a literatura exerce também um
importante papel de engajamento e debate social. Foi essa a intenção ou é apenas parte do enredo?
Eu queria uma protagonista adolescente. Treze anos é uma idade importante para as meninas
em geral, por isso a escolha. A leitura de “As virgens suicidas” me influenciou demais nesta época de
criação. “Carrie, a estranha” também, embora não a Carrie do livro, mas o mito que se criou sobre a
imagem dela no cinema. Também queria falar de um caso real, de uma garota do interior que (dizem)
tinha poderes telecinéticos. Isso aconteceu por volta de 1984 e gerou muita mídia e especulações.
Foi uma história que marcou a minha infância. Sobre Ivete, tenho tendência de pensar personagens
mulheres fortes. O destino do pai eu sabia desde o início, presenciei uma situação parecida cerca
de dez anos atrás. Um homem evangélico que morava perto de meu antigo trabalho não conseguiu
vencer o vício na bebida e teve o mesmo destino de Abel. Suas últimas palavras foram “não sou digno”.
Também marcou muito. A respeito do bullying, trabalho com adolescentes e percebo que hoje a
maioria sofre. O que muda é como cada um recebe. Quem tem família estruturada tende a levar tudo
de forma mais leve. Mas é claro que as redes sociais tornaram tudo maior e mais assustador. E eu queria
colocar em discussão, como ponto central da novela, a proliferação das inúmeras dissidências das
igrejas neopetencostais. Queria explorar os efeitos destes grupos nas sociedades das pequenas cidades
brasileiras e a opressão das mulheres por meio de pastores que, às vezes, não possuem qualificação
alguma. Não pensei em transformar o livro numa bandeira de luta, mesmo assim recebi retornos de
FOTO: DIVULGAÇÃO

Lauren
Irka Barrios
Romance
224 p.
16 cm X 23 cm
978-65-80804-01-6
R$ 40
Editora Caos & Letras

“Eu queria
uma protagonista
adolescente.
Treze anos é uma
idade importante
para as meninas
em geral, por isso
a escolha.”
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mulheres que se identificaram com o drama da Lauren. Achei bom, importante. A literatura é, também,
para levantar discussão sobre a realidade que vivemos.
E quais são as tuas referências no gênero terror?
Stephen King, com toda a certeza. Ele é um autor que sabe muito bem como produzir as sensações
que busco dentro da literatura de terror. Mas temos muitas mulheres incríveis escrevendo terror:
Mariana Enriquez, que explora o terror político, um subgênero que me interessa. É uma autora que fala
com orgulho que escreve terror. No Brasil, temos a Ana Paula Maia. Não sei se ela assume que escreve
terror (ou horror) mas eu acho que os livros dela brincam com a temática. Tem a Silvina Ocampo,
uma precursora que merece todas as honras, a Samantha Scweblin. Estou falando muito de argentinas,
mas tem chilenas, equatorianas, brasileiras, etc. Mesmo que não se encaixem propriamente no horror,
essas autoras estão no grande grupo das insólitas. Dentre as brasileiras da atualidade, vou citar Nikelen
Witter, AndrezzaPostay, Juliane Vicente, Verena Cavalcanti, Larissa Prado. Dentre os homens do horror
brasileiro, quero citar Daniel Gruber, Ismael Chaves, Oscar Nestarez. Mas tem muitos outros, o próprio
Bruno Ribeiro pode ser “puxado” para dentro do horror, assim como o Matheus Borges.
O fato do teu romance ter sido finalista ao Prêmio Jabuti mostra que as barreiras e preconceito
contra o gênero estão acabando? Qual tua opinião acerca do tema?
Acho que as barreiras não serão transpostas de forma tão simples. E acho que depende muito da
postura de cada autor frente ao preconceito com a literatura de gênero. Eu não ligo a mínima em ser
classificada. Não é uma questão para mim. Estou confortável, feliz com minha produção. Claro que
já escrevi muito texto realista, mas minha forma de expressão se dá através de situações alegóricas. É
o jeito que gosto de fazer, então por que fazer diferente? Há diversas formas de você sentir o horror,
de absorvê-lo e interpretá-lo. Muitas vezes o tema está associado a uma situação real que a sociedade
está enfrentando. O Gótico trabalha muito com essa chave de leitura, com personagens e situações
que mostram ou (vá lá) denunciam um costume, uma injustiça, uma crença, etc. Quando lançaram
a categoria romance de entretenimento do Prêmio Jabuti, lembro que teve imensa discussão. Muitos
autores a favor, outros contra, treta geral na literatura. Eu não entrei na discussão, me inscrevi e pronto.
No edital dizia bem claro que romances que abordavam os temas ficção científica, fantasia, terror e
mistério deveriam se inscrever na categoria romance de entretenimento. Eu nem questionei. Por que,
na verdade, qualquer romance é entretenimento. Por mais que um grande romance suscite profundas
reflexões em alguns leitores, em outros ele será somente entretenimento. Não é uma categoria de
concurso que vai definir a forma como o leitor se relaciona com cada obra. O que me deixa chateada é
uma ideia subentendida que diz que romance de entretenimento seria um texto com qualidade inferior.
Isso eu não aceito, porque conheço meus colegas de horror, leio muitos deles e posso atestar que há
muita qualidade nas produções.
Além da escrita tu também fazes parte do “Mulherio das Letras” do Site Escuro Medo e ministra
oficinas. Esqueci algo? Como têm sido essas experiências?
Eu adoro fazer parte do Mulherio das Letras, estou ligada ao grupo desde a primeira reunião.
Conheci mulheres incríveis através de nosso coletivo. E o mais maravilhoso é que o Mulherio
não é um grupo estático, é um movimento em constante mudança, sem chefia, com o máximo de
horizontalidade que podemos admitir. É difícil se adaptar a uma proposta tão livre. Eu aprendi muito
e ainda aprendo horrores, sobre respeito, reciprocidade, trabalho conjunto, empatia. Aqui no RS não
há uma “chefia”, mas temos o grupo mais antigo, das mulheres que se dispõem a organizar eventos
e, quando precisamos, cada uma dá o seu melhor. Ano passado, organizamos o “Primeiro Encontro
Nacional Virtual”. Foi uma loucura, bem cansativo, mas valeu cada momento. Não esqueço do vozeirão
da Lilian Rocha entoando um canto de chamamento na mesa de estreia. Foi lindo!
O site “Escuro medo” é uma das minhas alegrias. Eu escrevo resenhas sobre filmes, livros e séries
de horror. É delicioso me dedicar a um tema que tanto gosto. Combinamos de nos revezar nas
publicações, eu, Ismael Chaves e Daniel Gruber, o criador do site e da página do Instagram. O mais
bacana é que cada um tem a opinião bem diferente do outro. Sempre rolam discussões boas na reunião
de pauta.

ENTREVISTA
As oficinas são na GOG, outro lugar que amo e que me recebeu muito bem. São oficinas de leitura e
discussão de narrativas de terror e eu tive a sorte de reunir duas turmas com alunos muito capacitados,
o que eleva muito o nível dos debates. A primeira turma lançará um e-book em setembro. Todos
enviaram textos muito bons, criativos, originais. Tem tudo para ser um lançamento e tanto. Estou
programando o módulo 2 da oficina “Narrativas de Terror” e uma nova turma de “O terror em 4 contos”
para depois deste lançamento. Também estreei, junto com as autoras Ana Luiza Rizzo, Cris Vazquez
e Rejane Benvenuto a Revista Ventanas, uma página no Instagram, com artes acompanhadas do que
chamamos de sopros literários. São textos pequenos, com nossas impressões sobre assuntos relevantes.
A liberdade é geral, vale poema, crônica, minicontos. E ajudei a organizar, junto com os meninos do
Escuro Medo e direção geral do Daniel Gruber, a coletânea “O novo horror” onde, além de autores do
gênero, temos convidados, como por exemplo o Escritor Daniel Galera. Desde o dia 13 de agosto, a
coletânea entrou em pré-venda através de campanha no Catarse. É outro livro que recomendo muito,
Daniel Gruber é um super editor, seu livro “A floresta” está um capricho só.
E quais os próximos projetos da escritora Irka Barrios?
Estou escrevendo uma novela. Todos perguntam se tem horror. Não tem, não encontrei espaço para
explorar o terror a partir da jornada desta personagem. Mas há um clima de mistério e, como eu sou
bem eu, há indícios de sobrenatural na história. Também me interessa seguir explorando a sexualidade
de personagens mulheres. Mas, antes de eu colocar a Ana para circular, deve sair um livro de contos
que estou preparando há um tempo. Contei com a preparação da Julia Dantas e da Cacá Joanello, da
Baubo. Depois que elas pegaram no texto, senti segurança para publicar. Deve sair, ainda não sei a data,
mas está em negociação. E tem um podcast vindo aí. Eu e Andrezza Postay estamos trabalhando num
tema que adoramos. Mas precisamos finalizar a primeira temporada para depois podermos anunciar
com a pompa que o projeto merece. E também criei um grupo de leitura de livros de terror. É pequeno
ainda, estamos no Whatsapp e nos reunimos uma vez por mês no Google Meet. Iniciamos com “O
castelo de Otranto”, depois discutimos “O monge” e o próximo encontro será para discutir “Entrevista
com o vampiro”. Também pretendo inserir contos de autoras insólitas, depois que o grupo crescer um
pouco mais. Se algum leitor da Paranhana Literário tiver interesse em participar, pode escrever para
irkabarrios@gmail.com ou me chamar no Instagram @IrkaBarrios
A revista Paranhana Literário é bastante lida por novos autores
e aspirantes a escritores. Qual conselho daria a eles?
Pode não ser um conselho muito original, mas lá vai: ler bastante.
De preferência, procurar autores de países distantes, autores menos
famosos, conhecer a infinidade de autoras mulheres que estão
publicando como nunca e com muita qualidade. E não desistir.
Se escrever é o que dá prazer e o que move, persistir é o lema.
Publique em plataformas independentes, em pequenas editoras,
junte um grupo que te leia e te dê retornos sinceros. É uma grande
besteira dizer que o Brasil tem muito escritor. Se tem mesmo,
que bom. Quanto mais gente se expressando, discutindo, lendo e
interpretando, melhor.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O AUTOR RESPONDE

O autor
Alexandre Lucchese
reponde cinco perguntas
sobre o livro
Vida de adotivo
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1.

Por que resolveu escrever um livro abordando esse tema?
Há nove anos atrás, quando eu estava beirando a terceira década de vida, iniciei um tratamento de
psicanálise. Foi só nesse momento que comecei a me perguntar a respeito da minha adoção. Cresci
sempre sabendo que sou filho adotivo. Isso nunca foi um segredo. Mas nunca dei muita importância ao
fato. Na análise, comecei a perceber que subvalorizava o tema, e que precisava olhar melhor para meu
passado caso quisesse mudar meu presente. Foi então que comecei a pesquisar sobre adoção, para me
entender melhor. Me surpreendi ao encontrar pouquíssimo material abordando o tema do ponto de
vista dos filhos. Então percebi que precisava escrever o livro que eu queria ler. Comecei a entrevistar
outros adotivos e também a estudar o assunto. Em paralelo a isso, fiz a busca e o encontro com minha
família biológica. “Vida de Adotivo” reúne essas conversas, minhas conclusões a partir das pesquisas e
também minha história pessoal em busca de origens.

2.

Como surgiram os demais relatos do livro?
Encontrei as primeiras fontes em comunidades de filhos por adoção em busca de origens. Na época,
a gente se encontrava no Orkut. Eram pessoas muito dispostas a falar. Havia uma demanda por
atenção, por um ouvido compreensivo, solidário, sem julgamentos. Também comecei a entrevistar
psicólogos envolvidos com o tema, e eles me indicavam outros adotados, com perfis diferentes. Em
2018, lancei três minilivros artesanais com alguns dos relatos que eu já havia colhido. Eles serviram
como um cartão de apresentação para me aproximar de perfis mais difíceis de acessar pelas redes. Por
exemplo, quando eu descobria uma organização LGBT que trabalhava com família, enviava material
e perguntava se havia algum fillho adotivo de casal homoafetivo disposto a conversar comigo. E por
aí fui chegando em uma grande variedade de histórias, para ajudar a formar um panorama sobre os
adotivos do Brasil.

O AUTOR RESPONDE

3.

Todos os relatos são biográficos ou há liberdade poética?
Todos são biográficos. Conversava longamente com cada entrevistado, na maior parte das vezes
presencialmente – inclusive em diferentes partes do Brasil. Depois, decupava e editava, mas sempre
mantendo a “voz”, o modo de falar de cada um. Tudo que está no texto vem da fala dos entrevistados.
Eu apenas me dei a liberdade de mudar o encadeamento de algumas falas, para manter uma ordem
lógica, e cortar excessos, para que todos tivessem dimensões parecidas.

4.

Quais as dores e alegrias escrever esse livro te trouxe?
Entre os relatos, exponho minha vida de modo muito franco e direto. Fiz isso porque acredito que a
história pessoal pode ajudar o leitor a se identificar, a viver junto com o narrador as especificidades da
sua vida, e não apenas mirá-las de longe. Porém, escrever esse tipo de texto carrega um grande desafio:
estar o tempo inteiro vigilante e se perguntando “mas, afinal, isso que estou contando agrega algo para
o leitor?”. Parece simples, mas é muito fácil se delongar em trechos desnecessários por pura vaidade
– querendo ostentar experiências ou opiniões apenas para alimentar o ego – ou por ressentimento –
falando mal de alguém baseado no espírito de vingança. Ao mesmo tempo em que essa narrativa foi
desafiadora, também revelou muito de mim. Eu acabei lendo e apagando trechos enormes porque não
interessariam ao leitor. Foram parágrafos que iam para lata do lixo, mas que também me ajudaram a
identificar minhas inseguranças, delírios de grandeza e relações mal resolvidas. Ou seja, foi uma escrita
dura, mas também terapêutica.

5.

O livro “Vida de adotivo” está cumprindo o papel que esperava dele?
Mais do que eu podia imaginar. Em primeiro lugar, os pais e pretendentes à adoção abraçaram o livro,
o que me surpreendeu. Fico muito feliz ao perceber que meu trabalho está circulando em grupos
de apoio e cursos para habilitar pretendentes. É uma realização saber que os adotivos estão sendo
escutados nesses espaços, pois a nova geração de adotados será acolhida por eles. E, mais recentemente,
os adotivos também têm se aproximado do livro e do trabalho que desenvolvo nas redes. Sempre tive
o sonho de ser lido por quem vivenciou a adoção, mas está sendo muito melhor do que eu imaginava.
São pessoas que chegam até mim não apenas para falar sobre seus dilemas pessoais, que já considero
muito importantes, mas também com propostas para transformar o modo como a adoção é encarada e
praticada no Brasil. É uma geração com muitas contribuições a dar.

* Alexandre Lucchese é jornalista, com passagem
pelas redações do Jornal do Comércio e Zero Hora, em
Porto Alegre (RS), É autor dos livros “Infinta Highway”,
biografia da banda Engenheiros do Hawaii, e “Vida de
Adotivo”. Atualmente, dedica-se a cursos e livros para
pretendentes a pais por adoção.
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OPINIÃO

Esta tal de Literatura
Jorge Antônio Mendes *

Novo Hamburgo/RS

Quando se coloca que a Literatura é uma Arte, na
sua mais pura essência, tratando-a como necessária
para entendimentos de alguns aspectos humanos, o
conceito de aplicação de ser também uma Arte causa
estranheza aos que não entendem alguns conceitos
relacionados. A caracterização deste processo literário
como sendo artístico causa polêmicas, pois, referendase a relação como se houvesse uma dependência entre
as partes. Na busca de entender este conceito de Arte
Literária, inclui-se, num entendimento individual
para efeito de análise, que a mesma é universal e tem
um componente chamado talento, aqui caracterizado
como algo com uma conexão espiritual. Referendar
alguns posicionamentos é necessário.
A questão começa a percorrer caminhos
polêmicos quando se diz que a Literatura deve ter um
engajamento de qualquer ordem, na maioria das vezes
para atender interesses particulares e de outro lado
que serve de ligação para referendar apenas a beleza
artística com ensinamentos universais que valem para
sempre. As incoerências transitam por definições fora
de foco na referência que a arte da Literatura deva
ser universal, mas, que atenda interesses particulares.
Não é possível algo ser universal e particular ao
mesmo tempo. Quando se coloca esta universalidade,
a Literatura fica no patamar das coisas sublimes.
As posições individuais com relação ao conceito de
Literatura como tendo uma conexão com o espiritual,
através do talento, complicam um pouquinho mais,
pois, imediatamente alguns aflitos fazem a ligação
com alguma religião, esquecendo que a espiritualidade
não precisa necessariamente ser praticada através
de uma religião. Devemos ter cautela ao definir que
o talento é algo que tem uma conexão espiritual,
pois, ao classificá-lo desta maneira pode haver malentendidos.
Na busca da definição mais pura de Literatura,
depara-se com outro posicionamento que é a sua
relação com outras Artes. Nesta característica
humana de convencer outras pessoas, muitas vezes
aliado a posições com a marca da polemização,

surgem relações entre a Literatura e demais
concepções artísticas a fim de realçar
quem é quem neste processo. Através de
definições individuais, argumentam que a
beleza da arte literária está no entendimento
de toda a sua concepção conceitual em que,
primeiramente, aceitá-la como uma Arte é
necessário.
Leitores simplificam tudo para referendar
a Literatura como a mais bela de todas as
Artes porque ela é universal, não envolve
interesses particulares e tem conexão com
o espiritual. Os incansáveis e fiéis leitores,
independente de entendimentos conceituais
de Literatura, agradecem por fazerem parte
deste contexto literário.

* Escritor. Autor
de três livros
publicados.
Foi premiado
em concursos
de Contos e
Crônicas no
Estado e no País.
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Um olhar para o futuro
Patrícia Ziani Benites *

Porto Alegre/RS
A reflexão sobre o futuro tem sido um cotidiano de
muitas pessoas na atualidade. Este período de pandemia nos
impulsiona a pensarmos sobre o assunto. Há um ano atrás,
tudo era muito novo e estávamos buscando informações e
mais informações para lidarmos com a pandemia.
Hoje, conhecemos um pouco sobre o vírus,
desenvolvemos vacinas e aprendemos estratégias de
prevenção da COVID-19. Mas o que, então, acontece com
muitos de nós, que insistem em não seguir as medidas de
prevenção e, inclusive, para aqueles que fizeram a primeira
dose da vacina, não retornem para a segunda dose?
Uma reflexão que compartilho com vocês para que
possamos, coletivamente, tentarmos nos apoiar e sermos
fortaleza para continuarmos caminhando.
Então, Pare, Respire, Sinta! Quando coloquei este
mantra o livro Tocando o Coração Enxergando a Alma
não tinha ideia do quanto seria importante!!!
Talvez, o que mais aprendemos durante o último
ano e meio foi, exatamente, Pararmos, Respirarmos e
Sentirmos… Respiração tão necessária à sobrevivência…
Aprendemos a usufruir do silêncio, de boas leituras,
tão importantes para a ampliação de consciência, a
valorizarmos a convivência e a cuidarmos não somente de
quem amamos, mas, também, da coletividade.
Como você tem lidado com a pandemia? O que
conseguiu aprender? Desacelerou? Buscou alternativas?
Se reinventou?
Questões necessárias para analisarmos como estamos
passando pelo período. A pandemia não terminou….
passamos pelo luto coletivo de pessoas que faleceram,
perda se trabalho, diminuição das condições de vida…..
Mas olhar para o que transformarmos é essencial para
lidarmos melhor com tudo que atravessarmos o momento.
Fomos convocados a nos desprender de tantas coisas….
Ao escutar o som alto na noite de um recente sábado,
no que mais parecia uma festa, ou assistir o montante
de pessoas em uma cidade turística, a minha sensação,
sempre, é de espanto. Aliás se tivéssemos uma seriedade,
alguns dias depois poderíamos testar as pessoas, sem
esperar que fossem às Unidades ou hospitais, devido à
sintomatologia e poderíamos, de fato, ver como anda a
transmissibilidade.

Mas, também, isto talvez pouco importe, pois
muitas pessoas, na grande maioria, vacinada, que
participam destas situações, tem se preocupado
pouco com isto. É compreensível pensarmos no
cansaço e desgaste que sentimos durante este
tempo todo. Em contrapartida, o futuro continua
dependendo de nós.
Claro que hoje estamos melhores do que
em agosto de 2020. Puxa quanto a ciência tem
colaborado para sairmos o quanto antes da
pandemia. Aprendemos mecanismos de redução
de danos relacionados tanto à contaminação
quanto durante o processo da doença, valorizamos
cada vez mais as diferentes formas de contato com
as pessoas e… temos mais de uma vacina…
Então, sim, podemos sair um pouco mais do
que antes, podemos encontrar mais as pessoas,
aprendemos a apreciarmos boas leituras que nos
instigam caminhos, aprendemos a valorizar a arte,
mas isto é diferente de fragilizarmos as medidas de
proteção. Tenho achado, até, interessante, as fotos
com os rostos “mascarados”, nos oportunizando,
cada vez mais, o olhar e os gestos.
De qualquer forma, o futuro, pós-pandemia,
depende das nossas escolhas. Depende da
nossa Capacidade de Resiliência, Sabedoria e
Aprendizagem enquanto sociedade.
Então, Pare, Respira, Sinta e… agarre o seu leme e
continue colaborando o imenso barco da Existência
a percorrer o caminho que podemos seguir, juntos,
através das águas do grande mar da Vida!
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Escritora.
Autora do
livro Tocando
o coração
enxegando a alma
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Trilogia de poemas
como forma
de enfrentar o
isolamento

Foto: Divulgação

Tendo convicção de que a leitura e a escrita têm o
poder de cura, de conforto, de abrigo e de acolhimento,
a poetisa, escritora e educadora Ana Elicker organizou
e fez a curadoria, no início da pandemia causada pela
Covid-19 em 2020, da trilogia “Retalhos Quarentena
Poética”. A intenção, de acordo com a escritora, foi
chamar as pessoas para lerem e escreverem poesias,
para afastar aquela sensação sombria, incerta, triste
e pesada que o afastamento social estava causando. O
resultado, no entanto, foi tão bacana que ela reuniu os
textos poéticos em livro – “A Quarentena Poética”, que
depois resultou em mais dois novos livros, totalizando
mais de 90 poemas de diversas partes do Brasil e do
mundo. “Um imbricamento de sotaques, paixões e
vozes que nos comovem”, revela.
A Poetisa vê a região do Paranhana (e outras regiões)
como um grande manancial cultural, que ainda precisa
ser revelado. “Somos rodeados de pessoas criativas,
com potencial incrível que poderiam e deveriam estar
vivendo de sua arte... escrita, dança, teatro, pintura,
música e tantas outras. A cultura promove um bem estar
social curativo. Tem poder de reverter sérios problemas
sociais. A percepção individual é construída no coletivo,
no pertencimento.” Avalia.
Sobre os projetos futuros, ela revela que, em outubro,
lança um novo livro solo e também, junto com a poeta
Bella Sarquiz, uma chamada para poemas, que será
lançado pela editora Cirkula. “Pensamos em uma
coleção de 4 volumes que serão entregues em uma caixa
(lembrando uma embalagem de medicamento). O título
provisório é Drágeas poéticos e serão acolhidas na obra
frases poéticas, micro contos com temática voltada a Fé,
Amizade, Bem viver, Felicidades humor (ou seja, temas
que nos brindam com motivação).”, destaca.
Ainda sobre a coleção “Retalhos”, a antologia é

composta pelos seguintes volumes:
Retalhos – vol. 1. Quarentena Poética,
vol. 2. O despertar do humano, vol. 3.
Redescoberta de si e do outro.

Foto: Divulgação

Ana Elicker é gaúcha, moradora da
cidade de Rolante/RS. É Doutoranda em
Diversidade Cultural e Inclusão Social,
Mestra e Bacharel em Letraspela FEEVALE/
RS. Especialista em Gestão Escolar pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
em Educação de Jovens e Adultos pela PUC/
RS e em Neuroaprendizagem. Professora
da rede pública de Ensino Fundamental e
Médio. Atua como Pesquisadora com bolsa
da CAPES, com pesquisa em Literacia Digital
e Aprendizagem Criativa e foi vencedora das
etapas estadual e regional sul do 11º Prêmio
Professores do Brasil. MEC. Como escritora,
além da coleção “Retalhos”, é autora de “As
Pontes” (2001), “Vozes de Fogo” (2003),
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“Ana, para ler e sentir” (2005), “Três “(2018). E possui
participação em diversas antologias e livros técnicos.
A poetisa é titular em uma das cadeiras da Sociedade
Literária Morro do Castelo, do Rio de Janeiro, e de
atuação nacional. A rolantense foi agraciada com a
residência permanente (em outros grupos chamada
também de cadeira) de número 7, que tem como patrona
a escritora Cecília Meireles.
Ana integra o grupo desde 2020, quando recebeu
convite do poeta e escritor carioca Pedro Paulo Machado.
Esta sociedade literária reúne poetas e escritores com a
premissa de estimular que a escrita literária lute contra
acepções de cunho machista, discriminação de gênero e
todo tipo de violência. Além dos membros de cadeiras, a
sociedade tem também outros escritores associados que
se reúnem para debates literários, além da realização de
sarau, sendo o grupo aberto para escritores que tenham
interesse em se inscrever e fazer parte do coletivo
que oferece oportunidade de publicação de textos de
escritores diversos.

Sobre o coletivo literário
A Sociedade Literária do Morro do Castelo surgiu, em
2019, do esforço de escritores e pesquisadores que sentem
a necessidade de discutir e incentivar coletivamente
a produção de uma literatura de qualidade que esteja
ligada, criticamente, às questões históricas e sociais da
sociedade brasileira. O Morro do Castelo foi escolhido
como símbolo da atividade justamente pelos significados
que ele encerra. Tendo sido o local de fundação da
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e abrigando
importantes patrimônios históricos brasileiros, foi aos
poucos ganhando o aspecto de uma “periferia no centro
da cidade”. Escritores como Machado de Assis e Lima
Barreto atestaram a efervescência humana e cultural
no antigo Morro. Mesmo assim, em 1922, por motivos
questionáveis, o Morro do Castelo foi completamente
demolido pelo Estado e seus habitantes foram despejados
e largados em outras periferias pela cidade. A Sociedade
Literária do Morro do Castelo se posiciona em defesa
de uma Literatura Brasileira que abra espaço para um
fazer literário produzido por segmentos sociais que
padecem de desvantagens e descriminações no acesso
às oportunidades sociais, dando voz àqueles autores que
abordam temáticas ligadas às questões sociais, raciais, de
gênero e direitos humanos.
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Onde encontrar?
Os livros de Ana Elicker e
a coleção Retalhos estão à
venda no Site da Editora
Cirkula ou pelo Instagram
da autora: @anatelicker
Em breve haverá um site
Para participar como poeta
da futuras antologias:
https://chat.whatsapp.com/

POESIA

O tempo
JESSICA BUENO *
Alburquerque / EUA
Acordei com um fio de lã esticado à minha frente.
Uma ponta me roçava o nariz, convidando a tecer.
A outra, repetia o convite, balançando no horizonte.
Ao meio-dia, mil ideias povoavam meu espírito.
Peças de diversos tamanhos, formas e utilidades...
Mas o fio esverdeado já se enrolava, um tanto tímido.
Ao entardecer, ensaiei o começo de uma grande peça,
Uma enorme colcha de pontos perfeitos,
Que morreriam tragicamente na terceira carreira.
Perto da meia-noite, com pés e mãos
Um a um, os desfiz.
Por fim, o emaranhado cobriu-me o corpo,
Sem jamais, porém, me chegar a aquecer.
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* Formada em Letras, atualmente

é aluna do Mestrado em Estudos
Culturais na University of
New Mexico, onde também ensina
língua portuguesa.
Recebeu menção honrosa no
Prêmio Lila Ripoll de poesia em
2017 e no Prêmio Paulo Leminski de
contos em 2019.
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Amarras invisíveis

MARIA OTTILIA RODRIGUES *
Porto Alegre / RS
Palavra maldita
Queima e mata
A mãe
O pai
Os filhos
Palavra maldita
Entrego-me a ela
Seus encantos de cigana
São minha única salvação
Palavra maldita
Tonta louca fico
Porque tanto falas
E tanto escreves
Se nada quer dizer
Palavra maldita
Meu corpo esplandece
Sou febre contigo
Sem ti, sou nada
Muda, calada
Um corpo sem alma
U m corpo sem vocação
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* Tem 18 anos. Estreou na literatura
em 2019, com a coletânea de poemas
Savanália, pela Bestiário. Pela mesma
editora publicou Canibalística, outra
coletânea de poemas inéditos e o
romance Por causa de você, menina.
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LIÇÃO NAS FÉRIAS

Quando ler um poema e não entendê-lo,
dê férias a ele e a todo seu desassossego.

Weliton Carvalho
Teresina /PI

Olhe pela janela as nuvens dizendo a paz
ou o cinza declamando a angústia do ser.
Caminhe devagar na praia e busque conchas
como se fora um menino a explorar o nada.
Lembre de repente da morte e da solidão
que habita as pegadas aturdidas da vida.
Se detenha por muito tempo no alarido do dia,
onde o azul escorrega de nossos dedos e rugas.
Pense no amor conquistado ou já perdido
e verás que a essência da vida é cultivar o fugaz.
Voltes para casa e beije tua mulher, teu filho:
acaricie teu cão, o gato que mia manhoso.
Depois volte ao poema e o leia em voz alta
para que os ouvidos ensinam os olhos a ver.
Constate, finalmente, que o poema e a vida
nada ensinam, antes perguntam ferozmente.

Poeta e professor Universitário. Nasceu em
Bacabal- e atualmente reside em Teresina-PI.
Publicou os seguintes livros de poemas: Travessia
sem fim (1999), Descobrimento do explícito
(2000), Sustos do silêncio (2001), Tempo em
conserva (2006), Geometria do lúdico (2008).
Escandalosa lírica (2013) e Ócios do ofício (2019).
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TOCO
encontros frequentes
eu aqui
ela inspiração
havia várias vidas
curtia a simplicidade dos dias
só de olhar
refleti sobre acolher
amei no silêncio
na sombra do quase não movimento
queria também
exalar ar puro
ser fértil, estrondosa
ouvir o pronunciamento das chuvas
ver hóspedes no breu
encanto e força do fundo para o mundo
o que fizeram?
silêncio e espaços
raízes sem referência
um crime
sua falta ao invés de seca
transbordou rios branco e vermelho
dor e raiva líquidas
folhas ainda verdes no chão
companheiros no ar, no que sobrou
como a tristeza consegue ser maior do que você?
o que fizeram dói
fecho janelas
corta o olhar seu não estar
brado, sobro
acalmo à revelia
agora é possível ver além, disseram
como?
Percebo enquanto lateja
insisto, reparo:
tem
um
pedaço
de
céu
no
seu vazio.
E folhas.
respiro.
Você vive.
Eu também.

ALEXANDRA FIGUEIREDO
Rio de Janeiro/RJ
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* Formada em
Letras, Mestra em
Literatura Brasileira
e especialista
em Literatura
Infantojuvenil. É
professora da rede
municipal do
Rio de Janeiro há 10
anos, adora
ler e escrever o que
sente.
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escuta

Escuta amor
Caravelas distantes
Duras caravelas
- Escuta, amor!...
O silêncio retumbante
Esbatido, triunfante...
O mister da caminhada do
Imigrante, na procura
De uma terra, onde ser - Infante

VICTORINO BERNARDO *
Lubango/Angola

Escuta: agudos, graves
Tristezas além,
Amores aquém
Quimeras de forjado semblante,
À espera, do migrante.
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* Estudante de Linguística-Português no
Instituto Superior de Ciências da Educação/
ISCED-Huíla. Amante das Letras, partilha dos
seus textos com os membros do Clube de
Leitura da Mediateca do Lubango. É também
membro do Clube de Leitura – Okuzuela,
vocacionado a promoção da leitura por
meio da realização e criação de Bibliotecas
Comunitárias; bem como de outras
actividades artísticas, culturais e científicas
na cidade do Lubango.
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Nem todos os anjos vem do céu

Tayme CRISTINA Meding *

Igrejinha/RS

Escrevi meu nome
Em todas as paredes de seu bar
Favorito
Para que quando ele estiver distraído
Me veja
E lembre
De que estarei nele
Dentro
Fora
E por toda parte
É a minha maldição
Que a minha marca seja tão presente e insistente
Quanto a dele é em mim
Quando não tiver preocupações
No êxtase do seu pecado
Ou afogado em arrependimentos
Na alegria e na tristeza
Quero que sinta
O amargo do meu nome

FOTO: Divulgação

Esse será meu preço
Por estilhaçar
Um coração
Que já havia parado de bater

* Estudante de economia. É apaixonada por literatura desde criança e se
considera escritora desde os doze anos. Transita entre saraus, bares cult,
feira de livros e bibliotecas. É sócia fundadora da Associação Lítero Cultural
Igrejinhense – ALICI - Seu livro de contos está na fase de releituras e
rescrita. Mas a ideia é que seja lançado em breve.
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SANTA

ERIK DE OLIVEIRA *
desejo luz
luz que desejo
nos ambientes mais escuros
de sua vida
carrego cruz
você alcança a santidade
só pelos golpes que leva
e não revida
e ainda de peito aberto
ferida aberta
mas não é daquelas
que você costuma estancar
com um pouco de saliva
é daqueles que jorra sangue
quanto mais pro fundo
se empurra
o dom
de se dar
de peito aberto
é mesmo merecimento
de um santo

Parobé/RS

FOTO: Divulgação

Um persistente na
tentativa de se assumir
como artista. Agora
levando a poesia a sério.
Nascido em São Paulo,
mora no RS há 14 anos.

LITERATURA FANTÁSTICA

O MEDO
QUE VEM
DO SUL
Júlio Ricardo da Rosa*

Porto Alegre / RS

Foto: Divulgação

A literatura fantástica e de terror tem um marco importante com a
publicação, em 2001, de “Os Sete” de André Vianco. Ele não é o fundador
do gênero no país, e foi antecedido por nomes famosos como o do pioneiro
Rubens Francisco Lucchetti, mas sua repercussão abriu a porta para escritores
que cultivavam o gênero mas não encontravam espaço para a sua publicação.
A editora Século 21tornou-se a casa destes autores e outros nomes surgiram.
Vianco tornou-se um nome nacional com suas histórias de terror e suspense.
O gênero ganhou espaço no cinema e na televisão brasileira, atraindo público
e criadores. Curiosamente o audiovisual pouco adapta esta literatura. A
maioria das produções é feita a partir de roteiros originais.
No Rio Grande do Sul esta vertente surge com força na década passada e
se estabelece em definitivo a partir da criação da Editora AVEC que dedica
sua linha editorial aos gêneros de terror, mistério, fantasia e policial. Não se
observa uma tendência e sim uma diversidade na criação destes trabalhos.
Praticamente todos os subgêneros estão representados com produção regular
e de qualidade. Os três livros mencionados a seguir revelam diferentes
abordagens do tema.
“O Estranho Oeste de Kane Blackmoon,” de Duda Falcão, mistura várias
tendências do fantástico ao universo do western clássico. Na trilha do índio
que se torna um caçador de recompensas aparecem fantasmas, monstros e
demônios, além de duelos e tiroteios. A trama é movimentada e a construção
do livro funciona perfeitamente, roubando o leitor de sua realidade para o
universo de Kane. A sucessão de aventuras que o índio e soldado da fortuna
experimenta adicionado ao final em aberto deixam a possibilidade de
uma volta do personagem. Duda evita grandes reflexões em narrativa. O
personagem se explica através de suas ações, o que dá agilidade ao relato.
Todos os trechos em que o demônio aprisionado se manifesta são preciosos.
Vítima de uma artimanha ele busca a menor oportunidade para se evadir ou
tentar o protagonista. Representa o lado irracional e os ressentimentos que
Blackmoon carrega. Uma espécie de antípoda do corvo, que age como um
talismã contra os perigos. Estamos frente uma narrativa que utiliza todos as
alternativas que o fantástico proporciona. Sua trama funciona apoiada em

LITERATURA FANTÁSTICA
uma escrita ágil e envolvente.
“Aos que habitam a Escuridão e Outras Histórias,” de César
Alcázar aborda o fantástico e o terror por um viés sombrio que lembra
as desencantadas narrativas da literatura noir. Os contos que compõe o
volume oscilam entre o terror fantástico ou o estranho, como “Segredos,”
que abre o volume. Nele encontramos um músico acossado por um
pesadelo constante do qual não consegue se livrar. A esperança que
encontra logo termina em tragédia. “Aos que Habitam a Escuridão,”
relato que dá título ao livro, lembra H.P. Lovecraft com suas insinuações
a presença de criaturas sobrenaturais. Em “O Relato do Capitão
Blackburn,” o autor envereda por um relato histórico e relaciona fatos
passados no início do século em Porto Alegre com crimes ficcionais e
a descrição de uma navegação assombrada da Inglaterra até a América
do Sul, carregando uma macabra encomenda. É um das melhores
histórias do volume. O autor combina o mistério, o medo, o horror
e o suspense com equilíbrio em crescente tensão levando a um final
que faz supor a continuação do perigo. “A Última Viagem do Lemora,”
conto que encerra o volume é um relato de aventura e medo, contendo
a história de um marinheiro que ganha um navio em uma mesa de
jogo e, em determinado momento, encontra uma criatura fantástica
que habita o mar. Mistura de narrativa de aventuras e terror, em que o
estilo conciso do autor se sobressai fazendo a trama fluir e envolver o
leitor. Como em todos os conteúdos do livro, a tensão é crescente e bem
dosada, os personagens são sólidos e, no momento em que o fantástico
surge, estamos presos a história, prontos para aceitar a presença do
sobrenatural.
“A Floresta,” de Daniel Gruber, opta por um caminho particular e
situa a narrativa em uma comunidade de imigração alemã no final do
século XIX. O ambiente é sombrio, marcado pela rudeza e a ausência de
comunicação entre os habitantes do lugar. As regras, impostas por pais e
maridos, oprimem as mulheres que buscam na fantasia a saída para suas
tristes existências. A protagonista da narrativa encontra nas leituras e no
relacionamento quase secreto com uma vizinha uma fuga para aquele
universo sem perspectivas. Este universo é cercado por uma floresta
tida como assombrada por uma criatura demoníaca. O desenrolar da
narrativa aproxima Anna da mata e de seu mítico habitante. Estamos
frente ao universo das bruxas, capazes de existir em ambas dimensões, e
administrar os momentos mais desafiadores.
Daniel Gruber cria uma narrativa desprovida de cores que reforça
o suspense e nos prepara para as cenas de ação. Ele cria dubiedade nas
relações e nos acontecimentos, deixando o leitor em dúvida sobre o
que se passa. Existem bruxas e demônios ou estamos frente ao relato de
visões de uma mulher transtornada pelo sofrimento? O autor cria um
ambiente com descrições sóbrias, utilizando muitos termos em alemão,
provocando estranhamento e reforçando o realismo do ambiente. Seu
estilo é muito particular e a construção do livro muito bem arquitetada.
Os três livros são distintos. Duda Falcão e César Alcázar não hesitam
em situar suas narrativas em outros países. Daniel Gruber se fixa no
interior do estado de influência germânica. Duda recorre a todas as
tendências do fantástico, Alcázar coloca um desencantado tom noir em
suas narrativas enquanto Gruber opta por climas opressivos e a sugestão.
Estamos frente a uma produção que vai evoluir muito nos próximos
anos. O movimento fantástico está apenas começando.

Foto: Divulgação

* Escritor. Durante os
anos 80 escreveu sobre
cinema para os Jornais
Zero Hora, Jornal do
Comércio e Correio
do Povo. Durante 12
anos foi curador da
Seleção de Filmes
Bourbon e organizador
da promoção Filme
do Mês Bourbon. “O
Inverno do Vampiro”é seu
sétimo livro publicado.
É também blogueiro em
viagensimoveis.wordpress.
com, falando sobre filmes
e livros.

MEMORIAL DOS GIBIS
POR Heleno Jr *

Super-Homem
Contra
Homem-Aranha
O primeiro crossover entre DC e Marvel

Quando a Marvel surgiu, a DC já estava no mercado fazia
um bom tempo, com 3 personagens muito famosos: SuperHomem, Batman e Mulher-Maravilha. Só que a Marvel foi
crescendo e desenvolvendo personagens que não demoraram
a se bater com os da editora concorrente. Isso só beneficiava
os fãs e o sucesso desses personagens atiçava a ideia de se criar
aventuras onde eles dividissem a ação. No início dos anos 1970,
tal possibilidade era impensável, pois não só havia a questão da
concorrência, como direitos autorais e burocráticos se faziam
obstáculos consideráveis. Mas, na metade daquela década, o
agente literário David Obst começou a sonhar com a ideia de
realizar uma produção para os cinemas, que reunisse os dois
personagens mais populares de ambas as editoras naquele
momento. De um lado, o Super-Homem, que era bastante
popular e, ainda por cima, vivia sob os holofotes por conta
do clássico desenho animado produzido pela Hanna Barbera,
Superamigos. Do lado Marvel, o Homem-Aranha era o
personagem campeão de vendas. Pois bem, Obst reuniu os
editores - chefes Stan Lee, da Marvel e Carmine Infantino, da
DC, e lhes deu a sugestão.
No entanto, David ignorou um detalhe: as editoras produziam
quadrinhos, não eram estúdios de cinema e não possuíam
orçamento suficiente para bancar uma mega produção. Sem
falar que, por aqueles tempos, ao contrário de hoje, filmes de
super-heróis eram um gênero impensável e arriscado, mesmo
com o (hoje clássico) Superman- O Filme, em pré-produção,
o que também dificultava a ideia de realizar mais um filme
com o personagem. Sem chance de o encontro ocorrer nas
telonas, a ideia migrou para os quadrinhos. O lado DC ficou
entusiasmado com a possibilidade, enquanto na Marvel, Stan
Lee não se animou, justamente declarando que a popularidade
do Aranha naquele momento, só beneficiaria a DC, ignorando
os méritos que o Homem de Aço possuía. Naquele instante,
ele era um dos 3 maiores personagens fictícios reconhecidos
no mundo todo, ao lado de Tarzan e Sherlock Holmes. Foi
necessária a intervenção do lendário Roy Thomas, cuja palavra
era muito respeitada por Lee. Roy disse a ele que, colocando o
Aranha ao lado do Super-Homem, isso o tornaria igual e seria

Nos dias atuais,
encontrar o exemplar
da Ebal é muito
difícil, e quando surge
à venda, o valor é
ultra considerável,
por ser uma peça
cobiçada entre os
colecionadores.
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benéfico. Com o ego polido, Stan concordou com a concepção
do crossover.
É bom citar que esse não foi o primeiro trabalho em conjunto
das editoras, pois um ano antes, ambas se uniram na adaptação
do famoso “O Mágico de Oz”, para os quadrinhos. Essa aventura
seria realmente a primeira de muitos crossovers, que ocorreriam
nas décadas seguintes. Após a reunião, onde cada executivo
queria puxar brasa para sua sardinha, ficou estabelecido que do
lado DC, o conhecido roteirista Gerry Comway, que também já

havia trabalhado com o Homem-Aranha por aqueles tempos,
criaria a história, enquanto o desenhista Ross Andru, na época,
um dos desenhistas do Aranha, faria a arte, tendo o conhecido
Dick Giordano para arte-finalizar.
A aventura ocorreu no auge da Era de Bronze dos
quadrinhos e a trama foi relativamente simples. Em um
prólogo, o Super-Homem enfrenta seu eterno nêmesis, o Lex
Luthor, que na época, ainda era um cientista maluco e metido
a terrorista, bem diferente dos dias atuais, onde ele é um
bilionário inescrupuloso. Enquanto isso, em Nova Iorque, o
Aranha se bate com o Dr. Octopus. Após certas dificuldades,
eles derrotam os vilões, que são enviados para uma prisão de
segurança máxima, a qual não consegue os segurar sequer por
meia hora. Graças às suas traquitanas, Luthor escapa, levando
o bom doutor junto. Os dois se unem e resolvem se apoderar
de um satélite experimental capaz de manipular o clima e
causar catástrofes consideráveis, tudo isso para chantagear o
mundo em troca de um resgate bilionário. Bom destacar, que
nessa aventura, fica claro que tanto o Super-Homem quanto o
Homem-Aranha convivem no mesmo universo, ainda não havia
o conceito de multiversos Marvel ou DC, etc. Só que eles nunca
haviam se encontrado. O legal desse crossover é acompanhar
a interação entre os personagens das realidades Marvel / DC.
Acontece que a turma do telejornal onde o Clark Kent trabalha
vai a uma convenção de jornalistas em Nova Iorque e se esbarra
com o pessoal do Clarim Diário, jornal onde o Peter Parker

O roteiro ficou a
cargo de Gerry Comway,
que também já havia
trabalhado com o HomemAranha por aqueles
tempos, enquanto o
desenhista Ross Andru, na
época, um dos desenhistas
do Aranha, faria a arte,
tendo o conhecido Dick
Giordano para artefinalizar.
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trabalha como fotógrafo. Peter se esbarra com a Lois Lane. (na
época chamada por aqui de Míriam Lane, por algum motivo
que só os tradutores da época poderiam explicar), enquanto a
mesma interage com a Mary Jane Watson, etc. Pois bem, Luthor
e Octopus sabem que existem as pedras nos sapatos, capazes
de estragar os seus planos, portanto, decidem jogar os heróis
um contra o outro. Utilizando um disfarce de Super-Homem,
Luthor surge na convenção, dispara um raio que teletransporta
Mary Jane e a “Miriam” Lane para outro lugar e se vai. Clark
e Peter, que acabaram de testemunhar a cena, correm para se
uniformizarem e finalmente acontece o tão aguardado encontro
entre os dois grandes super-heróis. Estabelecendo a vontade dos
fãs de saber como poderia ser o confronto entre esse ou aquele
personagem, o Homem-Aranha parte pra cima do Super. Se
você nunca leu esse crossover, deve estar imaginando que o
triste escalador de paredes não deu sequer um chá perante o
Homem de Aço, mas não vou revelar o que aconteceu para não
soltar muitos spoilers. Basta citar que a briga termina empatada.
Pois bem, após esse rápido embate, eles se conscientizam que
foram enganados, se unem e partem atrás dos dois culpados,
para salvar as garotas e o mundo a tiracolo.
A HQ foi lançada em 1976 nos Estados Unidos e chegou
ao Brasil no ano seguinte. Na época, vendeu meio milhão
de exemplares, mesmo assim, os números ficaram abaixo do
esperado. Por aqui, quem lançou o crossover foi a lendária editora
Ebal, numa edição em formato magazine, o mesmo americano.
Uma curiosidade legal é que, no ano em que foi lançada aqui,
uma rede de tv estava produzindo um seriado com o HomemAranha, que duraria até 1979, e seria exibido pela Globo no início
dos anos 80. Já o Super-Homem, estrelaria sua mega produção,
Superman - O Filme, no ano seguinte, 1978. Muita gente,
até hoje, considera o crossover como o maior e mais clássico
encontro entre personagens da história Marvel / DC, embora
os mesmos heróis, posteriormente voltassem a se encontrar em
outras oportunidades futuras, nenhum dos encontros teve a
mesma magia e importância que o primeiro. Em 1986, foi a vez
de a editora Abril republicar, numa edição formatinho, onde eles
excluíram algumas páginas para dar lugar a algum anúncio, uma
prática recorrente daquela editora por muitos anos. A última
republicação que se tem conhecimento ocorreu em 1993, numa
edição intitulada: Grandes Encontros Marvel e DC
Nos dias atuais, encontrar o exemplar da Ebal é muito difícil
e quando surge à venda, o valor é ultra considerável. Da mesma
forma, o da Abril é muito disputado e, quando aparece, não sai
por valores em conta.
* Mora em Caruaru/ Pernambuco. É
Formado em contabilidade e aficionado
por cinema, quadrinhos e cultura pop,
consome, estuda e pesquisa o tema,
tendo colaborado por 4 anos com o Blog
Infinitamente Nosso. A partir de agora
estará em todas as edições da Revista
Paranhana Literário trazendo histórias
dos fantásticos mundos das HQs.
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Porthos
Olinto
DE BEM COM
A VIDA
FOTO: Divulgação

Natural de Três Coroas/RS o cantor é artista super conhecido e muito querido na cidade e região,
onde é visto com frequência em shows e apresentações. O talento se mostrou desde muito cedo e depois
de cursos de técnica vocal, onde bebeu de algumas fontes mais contemporâneas, que, segundo ele relata,
o auxiliaram na jornada como cantor e instrutor de canto. Simpático, de bem com a vida e de gostos
simples, para ele, seus dias giram em torno de sua música e sua família, é casado há 21 anos, tem duas
filhas, adora filmes, seriados, música, claro e sempre que possível, sair para jantar com elas. A seguir um
pouco sobre esse grande artista.

Até onde ter feito parte da banda MOA e ter alcançado sucesso tão rápido interferiu ou influenciou
nas tuas escolhas da carreira de músico?
A Moa, foi um projeto muito intenso que vivi, fazendo com que eu aprendesse muito, principalmente
sobre momentos e o tempo, vivi ali um momento muito singular de minha vida e principalmente de minha
carreira, onde movimentávamos uma galera que curtiam muito nossas músicas e que eram bem fieis,
quando o projeto se encerrou, eu tive dificuldade de assimilar esse término, até por que eu continuava
dando autógrafos na rua, era cobrado por novas músicas, isso fez com que eu fizesse uma volta com outra
formação, mas em outro momento, então como esse projeto era muito pessoal, resolvi encerrar essa história
para que ficasse guardada não só em minha memória, mas na memória de todos aqueles que vivenciaram
aquele movimento, sendo assim depois de um bom tempo desligado da música, influenciado pelas pessoas
que curtiam ainda aquele trabalho, voltei a tocar e a fazer disso um forma de sustento.
Falando em escolhas, como surgiu o projeto Rock Vintage?
O Rock Vintage, foi o primeiro disco Solo que gravei, de inicio a ideia era fazer 3 clipes, que se tornaram
6, fazendo com que eu o transformasse em um disco, que foi lançado no teatro do centro cultural de Três
Coroas, onde fiz juntamente com minha banda de apoio um show incrível, onde vi mais uma vez o teatro
lotado cantando as músicas e isso foi maravilhoso! O nome, surgiu pelo fato de eu ser um artista que teve
uma influencia muito grande do Rock dos anos 80 e 90.
E a parceria com o escritor Jorge Luiz Martins como aconteceu?
Conheci o Jorge, em uma feira literária, onde apresentei a ele uma música que tenho que se chama
“Branco mulato”, essa música conta a história de um brasileiro, que por casualidade é uma história muito
parecida com a história da vida dele, ele adorou a música, acabamos nos tornando um pouco mais
próximos e logo veio o convite para que eu fizesse a trilha sonora de sua vida, que viraria um filme, que
inclusive estava sendo produzido pela panda filmes, então compus em parceria com ele a música “Meu
nome é Jorge”, foi um grande desafio, o qual o resultado me deixou muito feliz.
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Devido a pandemia, não sei como está a questão
do filme, espero que saia em breve, pois é uma história
de vida incrível, que sem sombra de duvidas, o mundo
deveria conhecer.
Tu tens trabalhos voltado ao público infantil e
juvenil?
Embora, muitas escolas me chamem, não tenho
hoje um trabalho voltado para as elas, já tive no
passado, mas acabei tendo que deixar para trás,
mas agora, mais do que nunca, estou sentindo a
necessidade disso e estou juntamente com o Ale Marks
elaborando um projeto voltado para feiras, visando o
publico infanto juvenil, creio que em breve, teremos
novidades sobre isso.
E quais são tuas referências musicais?
U2, Creedence, Nirvana, Legião, Barão, Raul e por
aí vai....
Falando em referências, qual a música tu
gostarias de ter feito?
Existem muitas,kkkk . Mas acho que a música
Haleluja, de Leonard Cohen. Ela é maravilhosa
E na tua opinião, o governo ferra com a classe
artística ou a ignora?
Acho que ele ignora e ignorando acaba ferrando
com a classe, viver de arte no Brasil, é uma tarefa
muito difícil.
Quais os teus novos projetos
Estamos com músicas novas nas plataformas,
também no youtube
Dando destaque para a música “Anjos” que é uma
música que fala sobre o momento atual em que vivemos
e faz uma homenagem aos profissionais da saúde.

Link do spotify
https://open.spotify.com/
artist/5AHobYicOgDeivmO2QckpF
Link do youtube
https://www.youtube.com/user/PorthosOlinto
Site:
www.porthosolinto.com
Facebook:
https://www.facebook.com/PorthosOlintoOficial
instagran:
https://www.instagram.com/porthosolinto/
Contato: (51)998126201

ANJOS
Eu sei,
O mundo, mostrou seu caos
Buscamos forças,
Difíceis de encontrar
E sei,
Jamais, irei desistir
Cansaço, medo, angustia
Não posso sentir
Preciso te ouvir,
Tenho medo de ouvir teu chamado
De não conseguir, te acompanhar
Nossa história é bem mais que um capítulo
Dessa vida
Pegue a minha mão
Eu estou aqui
Estamos juntos,
Sempre juntos,
Pra vencer
Tenho medo de ouvir teu chamado
De não conseguir te acompanhar
Nossa história é bem mais que um capítulo
Dessa vida
Não por favor,
Você não pode desistir
Juntos somos bem mais fortes
Nós iremos conseguir
Não por favor
Tenha coragem, vamos lá
Pegue aqui
Na minha mão,
Juntos iremos lutar!!
Ôôôô
Tenho medo de ouvir teu chamado
De não conseguir te acompanhar
Nossa história é bem mais que um capítulo
Dessa vida
Tenho medo de ouvir teu chamado
De não conseguir te acompanhar
Nossa história é bem mais que um capítulo
Dessa vida

ECONOMIA CRIATIVA

Com a palavra,
Marcelo Amado,
o cara da Estronho

“Os custos de publicação

no Brasil já são altos e o
Governo mantém conversas
sobre taxação. Aí complica
mais ainda.”

O ano era 2010 quando o então desenvolvedor de sistema Marcelo Amado, junto
com sua esposa, Heidi Gisele Borges teve a ideia de abrir uma editora. Então surgiu
a Editora Estronho, que a princípio iria focar somente em literatura fantástica,
mas, com o passar dos anos foi abrindo o leque e abrangendo todos os gêneros. O
editor relembra que a escrita, contudo, já fazia parte de sua vida desde 2005, quando
participou de concursos de contos e teve textos publicados em diversas antologias
e gradualmente foi publicando sua produção. Entre suas obras estão “Aos olhos
da Morte”, “Crônicas dos meus pés descalços ou quando visitei o inferno”, além
de ebooks como “Empadas e Mortes”. E o romance de horror “Ele tem o sopro do
Diabo nos pulmões”, que tem pitadas de gore e steampunk, e foi considerado o
nono melhor romance nacional de horror da década pelo site Biblioteca do Terror.
A autor e editor conta que, atualmente, está com pelo menos dois projetos de ficção
parados, sendo um juvenil e um romance policial que se passa no Brasil dos anos
1970. E está finalizando seu primeiro livro de não-ficção, com temática sobre o
humor no cinema mudo. “Um trabalho que nasceu depois de editar vários livros
sobre cinema e televisão, que me despertou a vontade de fazer essa pesquisa sobre o
tema.”, afirma.

Como surgiu a ideia de trabalhar com publicação de livros de literatura
Fantástica?
A Estronho veio do site Estronho e Esquésito, que eu mantive entre os anos
de 1996 e 2016. Por volta de 2004, 2005, o site passou a focar em contos de
literatura fantástica de autores brasileiros e portugueses. E daí para a editora
foi um caminho quase natural. Com o passar do tempo, passamos a publicar
também livros sobre cinema e televisão, tendo feito trabalhos muito bacanas que
outras editoras na época não se interessavam, como por exemplo, livros sobre
filmes B e Spaghetti Western. Atualmente publicamos de tudo realmente, por
força da sobrevivência.

Lançado em 2021
este livro é resultado

de um projeto de
pesquisa desenvolvido
dentro do Programa
de Pós-graduação
em Comunicação da
Universidade Federal
de Pernambuco, entre
2011 e 2021.
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Falando em sobrevivência, como tu vê o mercado editorial atualmente?
Com desânimo. Você tem algumas pesquisas que mostram melhora no
setor, mas isso é muito restrito a gêneros específicos, autores internacionais
de sucesso etc. Ou para editoras que podem investir mais em marketing.
Para as pequenas editoras o buraco é mais embaixo. Não há incentivo e
muito menos ajuda por parte dos leitores. Você encontra excelentes livros de
editoras pequenas, mas que obviamente acabam tendo um custo um pouco
maior justamente pela incapacidade de gerir grandes estoques, de não poder
concorrer de igual para igual com as grandes. E o leitor, em sua maioria,
não compreende isso. Acha que somos vilões e que estamos ricos vendendo
livros. Com baixas vendas, não há como baixar os custos. E, tirando os livros
famosos, e livros de influenciadores digitais, o leitor acha que não vale a pena
pagar R$ 40,00 ou R$ 50,00 em um livro, enquanto gasta muitas vezes o dobro
disso numa sentada no boteco ou numa assinatura de um canal de youtube.
Fica difícil concorrer... Sem falar na quantidade de perdas que tivemos com
distribuidoras e livrarias que fecharam e não acertaram as vendas, deixando
muitas editoras pequenas numa situação muito delicada.
Achas que o governo poderia fazer algo pelo setor?
Se houvesse mais iniciativas como, por exemplo, o Programa Eu Faço
Cultura, que adquire livros das editoras e os distribui para a população
carente e escolas, já seria de boa ajuda. Iniciativas assim formam leitores,
levam livros para aqueles que querem ler, mas não tem condições de adquirir
e em muitos casos sequer podem ir à uma biblioteca, pois na cidade onde
moram não existe uma. Também ajuda não querer atrapalhar... os custos
de publicação no Brasil já são altos e o Governo mantém conversas sobre
taxação. Aí já complica mais ainda.
E nesse sentido, as novas mídias e tecnologias ajudam ou atrapalham o
mercado editorial?
Um pouco das duas coisas. Ao mesmo tempo que a divulgação e
oportunidade de atingir novos leitores aumenta, aumenta também a
quantidade de textos de baixa qualidade, que acabam por reforçar o
preconceito que o brasileiro já tem com autores nacionais. A facilidade
de publicação de um ebook, por exemplo, muitas vezes passa por cima do
cuidado que é preciso ter com o texto. A soberba de alguns autores em achar
que seu texto é maravilhoso, perfeito, que não precisa de “ninguém para dar
palpite errado”, joga na internet obras sofríveis, que acabam por dar razão
às críticas dos leitores. Claro que não é uma regra, existem muitos trabalhos
independentes de excelente qualidade, mas a maioria é realmente muito ruim.
E ainda existe preconceito com a literatura de gênero?
Com certeza. Demais! Inclusive dentro do próprio meio. Esses dias
mesmo vi uma frase que me revoltou, e vindo de uma escritora que dá dicas
sobre escrita para novos autores. Não foram com essas palavras, mas algo
mais ou menos assim: “Se quer ser um bom escritor, leia muito, leia de tudo.
Leia muito mesmo e pesquise...” Até aqui tudo certo, concordo com ela
100%, mas aí vem o arremate: “A menos que você vá escrever terror...”. Cara,
quem foi que disse que para escrever terror, horror, suspense ou o diabo
que o carregue, você não precisa ler e pesquisar? Quer dizer que porque é
terror pode sair escrevendo qualquer coisa, de qualquer jeito? Escritores e
leitores que focam em um determinado gênero simplesmente acham que
o que gostam é o melhor, e que o resto é literatura de baixo nível, de pouca
importância. Novamente... falta profissionalismo e humildade.

Lançado en 2021. A zona
crepuscular - como a
série Além da imaginação
pode ajudar a entender
as imagens de ficção
fantástica presentes no
Jornalismo
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Por outro lado, observo aqui que em parte, “justifica-se”
esse preconceito. E digo isso com base no que já mencionei
anteriormente. Há leitores que querem dar uma chance ao gênero,
mas acabam dando o azar de pegar obras mal trabalhadas, sem
qualidade... e aí fica a marca negativa impressa em sua memória.
Quais os gêneros de dão mais prazer em trabalhar e quais te
trazem mais retorno financeiro?
Mais prazer... cara, eu gosto de trabalhar com praticamente todos
(não todos, quaaaaase todos). Mas os livros de cinema, embora mais
“chatos” de produzir, pelos cuidados, quantidade de notas de rodapé,
revisões de conteúdo, criação de índice onomástico... esses eu acabo
me divertindo mais, apesar de todo o trabalho. E em alguns casos,
tenho a oportunidade de colaborar com o trabalho do autor, dando
sugestões de inserção de conteúdo, revisando dados etc.
Sobre o retorno financeiro não dá para dizer que um determinado
gênero se sobressaia (isso considerando aqui, a Editora Estronho).
Tem casos em que os autores se comprometem muito mais na
divulgação e trabalham muito bem os livros. E aí não importa se é
ficção, não-ficção... vai mais de cada um mesmo. Temos livros que
achamos que o tema ia arrebentar de vender e que acabaram por
encalhar. E temos livros que não acreditávamos muito, que venderam
super bem graças à dedicação dos autores.
Como a editora Estronho seleciona quem será publicado?
Basicamente, uma qualidade mínima de escrita e originalidade.
Ou no caso de não-ficção, os temas que nos parecem interessantes.
Um exemplo, o livro Os Zeppelins nos Céus do Brasil, do professor
Cristiano Rocha Affonso da Costa. Algo que não tínhamos visto
e que trouxe muitas informações históricas superinteressantes. O
livro já esgotou, inclusive. Em breve deve sair nova edição.
quais os novos planos e projetos da editora?
Sobreviver (risos, mas com vontade de chorar).

www.lojaestronho.com.br

Graphic novel / Western /
Weird Western
1881 - Nas proximidades
de Tombstone/Tucson, Tio
Rufus e os irmãos Rogers se
reúnem e partem até a mina
abandonada onde esconderam
o cofre que roubaram do
truculento pistoleiro John
Hunter. No caminho cruzam
com um misterioso e decadente
fazendeiro que tem uma
estranha relação com abutres.

VELHO MUNDO
POR MICHELE JUSTO IOST *
Direto de Lisboa

A Feira do Livro de Lisboa

FOTOS: MICHELE JUSTO IOST

FOTO: Divulgação

De vinte e seis de agosto até doze de setembro,
leitores do mundo circulam pela 91º Feira do Livro
de Lisboa no parque Eduardo VII. Habitualmente
realizada entre final de maio e início de junho,
migrou de data nos últimos dois anos em carácter
extraordinário por orientação da Direção-Geral da
Saúde, em detrimento das exigências e regras básicas
Covid-19.
A abertura da Feira contou com a presença do
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,
recorrente em várias edições anteriores não somente
como autoridade, mas também como frequentador
comum e assíduo.
Na programação, palestras, lançamentos, sessões de
autógrafos, tertúlias, shows, hora do conto, iniciativas
ecológicas/ambientais e a tão aguardada Hora H.
Durante a semana, sempre na última hora de
funcionamento da feira (estrategicamente denominada
H), títulos publicados há mais de 18 meses podem
ser adquiridos com descontos mínimos de 50%.
Os valores compensam as filas, além de garantir
movimento do público até o encerramento das bancas.
Para excluir a presença das sacolas plásticas, a Feira
em parceria com a The Navigator Company ofereceu
30 mil sacos de papel reutilizáveis para os visitantes.
Entre os corredores-prateleiras encontramos
espaços de leitura intercalados com quiosques de
delícias portuguesas que renovam o fôlego em meio à
tantas opções.
Os cães não ficam excluídos do passeio, podem
circular por toda a área, aliás, são os únicos
dispensados das máscaras e do álcool gel. O mimo
fica por conta do local V.I.P. com tigelas de água fresca

VELHO MUNDO

para os patudos matarem a sede.
A Feira tem sido um lugar seguro de acolhimento artístico
e, de certa forma, uma fuga da realidade, ao exemplo de várias
Feiras do livro pelo mundo. Um esforço conjunto entre editoras,
leitores, escritores, espaços públicos e iniciativas culturais.
O desafio é manter o controle para não ir embora com pilhas
de livros sem conseguir carregar, mas se a ideia for justamente
esta, vale colaborar com a #torredelivros
Confira todos os detalhes nas redes sociais da Feira e no site
oficial do evento.

www.feiradolivrodelisboa.pt

* Possui textos publicados
em cinco antologias e
publicações avulsas em
jornais, blogs e sites.
Integrante do coletivo
“Mulherio das Letras”
e criadora do projeto
“Laboratório de ideias”,
colabora com organizações
de eventos culturais,
mas, principalmente, na
disseminação da literatura.
Nasceu em Porto alegre/
RS , atualmente, vive no
velho mundo para estudar
Letras pela Universidade de
Lisboa e de lá escreve para a
Revista Paranhana Literário.

ENTRE A PITA E A ESCRITA
POR Nurit Masijah Gil *
Direto de Israel

É claro que
você pode
nascer de
novo
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Poucas coisas neste mundo são tão prazerosas quanto o nosso
edredom com cheiro de amaciante numa terça-feira às dez da
noite. E tem o conforto das opções certeiras de programa para
o domingo, da lista de marcas de sabão em pó que lavam mais
branco e de morar a alguns quarteirões do melhor sorvete de que
se tem notícia, da família, do otorrino conhecido.
Era uma tarde de outono gaúcho quando, no meio desta
deliciosa sensação e com a lareira acesa, resolvi alugar um
apartamento que ficava a doze malas cheias e dez parcelas no
cartão de crédito de distância da minha padaria preferida. Me
enganaram dizendo que o nome desse movimento era imigração.
Na verdade, eu nasci de novo.
Mesmo sem, provavelmente, demandar fralda ou dedo na
boca, você estará tão perdido quanto um recém-nascido. Médicos
te farão perguntas que você precisaria da sua mãe para responder,
temperos te darão refluxo e, neste mar nunca antes navegado, o
edredom terá perfume de Ikea. Você se comunicará gaguejando,
precisará reaprender a fazer amigos e terá dúvidas sobre o que é
aceitável no comportamento social de pessoas que estranhamente
não dizem “oi” com beijo.
Não é mandatório, claro. Se você sempre sonhou em ampliar
os horizontes, pode continuar sem tirar os sonhos do papel. Pode
seguir o mesmo trajeto, todos os dias, no mesmo horário. Pode
ligar a sua estação de rádio preferida e escutar as mesmas notícias.
Pode abrir a janela sem nunca mudar a vista e deixar todos os seus
ideais para “quem sabe um dia”.
Só nasce de novo no meio da vida — seja mudando de país,
abrindo mão de um relacionamento, começando uma nova
profissão, mestrado, livro, projeto, sonho — quem tem coragem
de parar de dar desculpas esfarrapadas para se contentar com

menos. Dá medo (céus, dá muito
medo), mas quem não contar até
três, prender a respiração e der um
passo à frente, ficará para sempre
no alto, com as pernas bambas,
fantasiando a sensação de pular. Tem
os nãos, os riscos, a avalanche de
humildade, a tentação de desistir a
cada “não interessa se no seu país se
faz papanicolau a cada ano, aqui não
funciona assim”. A vida fora da zona
de conforto parece um pé descalço
em dia frio.
Dá arrepio na espinha.
Mas entender que existem
outras vistas para a nossa janela nos
faz parar para pensar por que raios
nunca nos contaram que existia
tanta vida além do pão na chapa
da padaria da esquina. A verdade,
é que a gente sente sim saudade de
tudo o que jogou para o alto, mas no
final das contas, consegue. Aprende
a andar, a falar, a digerir cominho, a
viver sem farofa, a esquentar o pé e
a desbravar o mundo. E mesmo não
aprendendo a tirar cheiro de Ikea,
muda de fase. Passa direto para
aquela em que a gente entende que
pode sim. E quantas vezes quiser.

* Nasceu em São Paulo e desde 2017 vive em Israel, onde decidiu escrever seus
próximos capítulos. É formada em publicidade com pós-graduação em marketing.
Cronista de corpo e alma, apaixonada por observar e escrever sobre o cotidiano, é
autora do livro “Senhora perfeitinha” e outros textos.
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LEMBRANÇAS

NATÁLIA LAND *

Igrejinha/RS
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Conforme crescemos, acabamos nos esquecendo da
infância, não é intencional, apenas acontece. Mas existem
acontecimentos que ficarão marcados para sempre em
nossa mente e coração. Acho que a grande pergunta sobre a
infância é: do que você se lembra? E a resposta imediata será
sempre aquela cuja marca foi maior.
Bom, eu me lembro do passeio. Lembro que estávamos
de Kombi. Lembro que era começo de janeiro. Lembro
que eu tinha 5 anos, logo faria 6. Lembro que visitaríamos
uma tia do meu pai. Lembro que estávamos perto da casa.
Lembro que a Kombi apagou no meio de uma subida
íngreme. Lembro que meu pai tentou ligá-la novamente.
Então, me lembro da fumaça, do fogo. Me lembro
da confusão. Lembro de ficar com muito medo, de não
conseguir desafivelar o cinto de segurança. Lembro do
pensamento que martelava em minha cabeça: “não quero
morrer queimada!”. Lembro de conseguir me soltar. Lembro
de minha mãe me puxando por cima do banco, pois a porta
do meio estava trancada e as chaves haviam sumido.
Lembro de ser levada para longe, de ficar parada,
chorando, esperando minha mãe voltar, pois ela havia
ido ajudar minha tia e minha prima, que ainda estavam
na Kombi. Lembro de uma gentil senhora que, no meio
da confusão, me ofereceu uma água e cuidou de mim até
minha mãe retornar.
Lembro ainda que ninguém se machucou, pelo menos, por
fora, mas em seu interior sei que todos estavam sangrando
um pouco. Lembro que o resto do ano foi difícil. Éramos
pobres, não tínhamos terminado de pagar o financiamento
da Kombi, precisávamos dela para trabalhar e agora ela não
passava de um pedaço de sucata. Não tínhamos dinheiro.
Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. E doeu. Muito.
Conseguimos vencer essa dificuldade, mas meu medo, o
choro de meu pai e o desespero de minha mãe nunca sairão
de minha mente. E também a senhora da água, não posso me

esquecer dela. A face da gentileza.
De todas as minhas lembranças da
infância, a dela foi a que sempre me
deu esperança na humanidade.

*Estudante de
Administração,
foi fisgada pelos
livros durante a
infância e, desde
então, nunca
deixou eles a
largarem.
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Porteira aberta

Guilherme Balarin *
Pindamonhangaba/SP
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Ao acordar naquela sexta-feira, Jair não teve seu desjejum.
Quando abriu a janela de seu quarto, a surpresa foi grande.
Aliás, foi enorme. Havia uma vaca gigante dormindo em seu
quintal.
– Sextou! – Jair gritou animado.
Mas o Jair animado durou pouco e logo foi substituído
pelo Jair ansioso. Como iria manter aquele bovino longe dos
olhos de seus vizinhos? Melhor já ir bolando algum plano de
distração para que os outros prestassem atenção em outra coisa,
mantê-los longe daquelas tetas enormes e cheias de leite.
Jair colocou em prática várias ações, mas não conseguiu
fazer com que os curiosos ficassem longe. Depois de algum
tempo, começaram a aparecer alguns bezerros mamando nas
tetas de sua vaca gigante. De inicio, não se importou, mas
depois de anos só vendo crescer o gado que vinha para admirar
e mamar nas tetas daquela vaca, Jair começou a virar o Jair
irritadinho.
Já foi chegando o momento que ele tanto temia. Sua casa
tornou-se pequena demais para tanto gado e Jair percebeu que
já não tinha espaço nem para ele. Os anos seguiram, a vaca
gigante continuava esplendorosa, mas o gado... Nunca antes, na
história daquela casa, houve tamanha aglomeração.
Jair decidiu acabar com aquilo tudo que estava ali. Começou
a mandar seu gado direto para o matadouro. Assim, com
aquelas tetas fartas só para si, criou novamente um plano
de distração, dizendo que a mamata acabou, que agora seria
diferente. Por um tempo, conseguiu manter a mentira. Mas
já foi percebendo que olhos curiosos e famintos voltavam a
rondar o cercado de sua casa.
– Já era...

* Formou-se em
publicidade e
propaganda, é
empresário, fotógrafo
amador, membro
da Academia
Pindamonhangabense
de Letras. Tem o perfil
@segunda_literatura no
Instagram.
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Um copo que cai
TIAGO MARIA *
Porto Alegre /RS
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Um burburinho interrompeu o bocejo daquela manhã que já esticava
os braços. Sob o tampo de mármore, na pia da cozinha, assovios, vaias e
protestos. Tesouras latiam ferozes acossando ainda mais o já dominado
pano de prato, preso por dois garfos em cada ponta. O café da manhã não
será servido.
– Foi ele! Foi ele, sim! – faziam coro xícaras e seus respectivos pires.
– Ora, você foi o último a ser visto com as mãos nele ontem à noite.
Não se faça de santo sudário! Agora está ele ali, no chão, aos caquinhos...
– com os braços na cintura, indignado, bradava o açucareiro.
O descascador de cebolas vertia um pranto ácido. O martelo de carne
batia a cabeça na parede. A torneira pingava lastimosa. Todos naquela
cozinha adoravam aquele copinho de cristal. Pertenceu ao vô Leonel.
– Não fui eu! Juro que não fui eu! – desesperado, o pano de prato tenta
se livrar dos opressores.
– Joga essa flanela no liquidificador! – gritou o saleiro.
– Ponham logo esse farrapo no Microondas – chiava o bule.
A lixeira, língua preta de saco de lixo pra fora, e a vassoura, com sua
pazinha a cabresto, já iam recolhendo os restos mortais quando se ouviu
um pedido, ou melhor, uma ordem:
– Não alterem a cena do crime! – advertiu a faca de churrasco, e
continuou: – Deve haver mais utensílios envolvidos – disse isso, encarando
o rabo quente.
Esse, no mesmo instante, disparou em desabalada correria e ligou-se a
tomada. Um estouro. Pânico.
– Eu sabia, sempre com o rabo preso – apontou a escumadeira.
– Se eu abrir o bico, aí sim, a coisa pode pegar fogo – ameaçou o velho
fogão.
E instalou-se novamente a gritaria. Ligou-se a batedeira. Panelas
batem suas tampas.
– Já sei, chamem o desentupidor de pia, quero ver se ele não vai falar
– sugeriu a torradeira.
– Calma prataria fina, calma. Eu, como defensor dos direitos dos
panos, creio que é nosso dever ao menos ouvir o que tem a dizer esse
pobre trapo – intervém, astuto, o ralador de queijo.
Mas antes que o pano conseguisse gemer alguma defesa, costuraramlhe a boca. E deram um nó em suas pernas. E já iam lhe rasgar ao meio
quando se meteu a acolher de pau, acertando o fundo da panela de ferro,
numa onda de pressão que deslocou o ar e o sentido de todos. O som do
gongo sacudiu a geladeira que, até o momento, apenas observa, imóvel,
sem demonstrar sentimento. Silêncio. Moveram-se todos na direção do
armário aéreo. Este abria suas portas em câmera lenta, por onde fugiam
reflexos do sol que já alcançava a janela basculante.

– Ela não havia sido levada para uma daquelas
casas de antiguidades? – cochichou o funil.
– Não aparecia nem nos natais, também pensei que
já não estivesse mais aqui – respondeu, boquiaberta,
a frigideira.
– Nossa Senhora desentupidora dos ralos, é ela
mesmo – resmungou o coador, fazendo o sinal da
cruz.
A voz rouca e o sotaque português denunciavam:
era realmente a antiga travessa de porcelana.
– Aquele que aqui está e nunca secou fora do
escorredor, que atire o primeiro resíduo de comida –
profetizou a velha louça.
– Mas ele espatifou o copinho do Vô Leonel! – Isso
nunca tinha acontecido antes –, aqueceu-se a garrafa
térmica.
– E essa, por acaso, é a primeira vez aqui que
acontecem coisas que nunca tinham acontecido
antes? Esse gajo está limpo, não estão a perceber? – e
manteve: – Trata-se de um caso típico de copocídio.
Soltem agora mesmo esse pano coitado! E quem
ousar me desobedecer será condenado à terceira
gaveta – sentenciou a matriarca.
Soltaram o pano todo amarrotado e voltou cada um
à sua rotina. Chegava o horário do almoço. Havia muita
coisa ainda a ser feita antes de pôr a mesa. E eu nunca
mais bebo vinho, em jejum, antes de lavar os pratos.

* Publica toda terça no blog tiagomaria.wordpress.
Na revista digital RUBEM, escreve quinzenalmente
às quintas-feiras. Tem crônica publicada na
coletânea Maria Volta ao Bar.
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ESPAÇONAVE
CHICO PAZ *
Taquara/RS
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Talvez seja hora de decolar, penso eu sentado em minha nave
espacial.
Mesmo que todos os apetrechos, equipamentos e principalmente
minha gigante roupa de astronauta ainda não esteja pronta. Ansiedade
é algo que me persegue.
Com a nave estacionada no pátio, ao lado do pé de goiabeira e
em cima do antigo galinheiro, eu faço analises e planos dos próximos
equipamentos que serão necessários para a missão.
Meu pai tem um novo Fiat Uno azul escuro, aquele meio brilhoso,
eu acho lindo, mas o mais legal desse novo carro é o painel de
controles, vários e enormes botões presos atrás do volante. Com um
rápido movimento é possível acessar qualquer um dos controles, é o
painel perfeito para a minha espaçonave nova, novinha em folhas.
Vai ser difícil convencer o meu pai a me dar partes do seu novo Fiat
Uno Azul Escuro Brilhoso. Ansiedade é algo que me persegue.
De acordo com a fotografia na capa da revista Interessante, os
astronautas da NASA usam um enorme capacete, com um enorme
vidro na frente. Caramba, é sensacional!
Várias personalidades que eu admiro usam lindos e tecnológicos
capacetes, os astronautas do ônibus espacial, Ayrton Senna da Silva
aos domingos, também Jaspion, Jiraiya e Jiban, durante as manhãs na
rede Manchete.
Bom, capacete não é o problema! Eu tenho um que ganhei do
meu pai para andar com minha BMX amarela, também ganhei
joelheiras e cotoveleiras perfeitas para a minha missão pela Via
Láctea. Interessante, sempre achei curioso esse nome, “Via Láctea”,
me lembra bolacha com leite e aquela ‘tungadinha’ que a gente da até
a bolacha ficar meio mole.
Pode ser por influência da minha família, mas certamente tem
influência e fortes referências da música “Planeta Doce” presente no
disco “Plunct, Plact, Zum”, trilha sonora oficial das horas que passo
projetando e montando meu foguete espacial.
A capa desse disco é uma nave espacial viajando pelo universo,
funciona como um manual de instruções para a montagem do meu
foguete, claro, o meu é bem mais simples.
A nave do “Plunct, Plact, Zum” é montada em cima de um enorme
barco, e eu não gosto de barcos, por isso desenvolvi minha nave com
caixas de madeiras, essas de frutas, também utilizei cordas, o meu
toca fitas/gravador, e claro, em breve, o painel de controles do novo
Fiat Uno Azul Escuro Brilhoso, do meu Pai. Ansiedade é algo que me
persegue!
O final da tarde já vem chegando e mesmo com a nave ainda não

estando completamente pronta, eu estou
decidido a dar partida a qualquer momento.
Entro no compartimento de passageiros
e cápsula de sobrevivência. Ela é apenas
do tamanho de uma caixa de frutas, mas
tem espaço suficiente para mim. Coloco
o capacete, aperto o cinto, aperto o botão
vermelho escrito REC do gravador. Não falei
antes, mas ele liga os motores da minha nave.
Escolho não fazer a contagem regressiva,
sempre me perco com os números.
A nave se inclina aos poucos mirando as
nuvens no céu, me despeço do meu querido
cachorro “Bidu”, que acompanha tudo
empolgado. Ele é um grande entusiasta das
minhas missões pelo cosmos.
Em segundos o foguete começa a se
tremer todo como um ônibus espacial
partindo da sua plataforma de lançamento. É
fumaça por todas as partes, frio na barriga e
medo que algo dê errado com o lançamento.
Meu capacete meio solto balança sobre
minha cabeça, eu queria tanto que vocês
pudessem ouvir o barulho que a minha nave
espacial faz. É empolgante e assustador! Em
segundos, ao fechar os olhos decolo e tudo
vira tão real.

*Chico Paz é músico.
Cantor e compositor
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À espera do Gabriel
Parte I
VALTER RIBEIRO *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

Nos últimos meses, muitas foram as vezes que peguei-me
pensando em como fazer determinadas coisas. Muitas destas
vezes, a conclusão foi de que eu não tenho a mínima ideia de
como fazer determinadas coisas. Agora mesmo peguei-me
pensando em como será que o Machado de Assis começaria esta
crônica... Machado não viveu a experiência de ser pai, sendo
assim, poderia ele encontrar na sua habilidade de construir
narrativas elementos de verossimilhança capaz de descrever
este “fenômeno” vivenciado por alguns homens com a mesma
genialidade com a qual desempenhou sua produção literária?
Enfim, nem sei porque fiquei preso nessa indagação, afinal, que
tem o Senhor Joaquim Maria a ver com este meu dilema.
Talvez tenha sido uma tentativa de me agarrar a paixão
pela Literatura, algo que faz parte dos meus domínios, como
subterfúgio para expressar algo que ainda é tão novo e assustador,
mas que ao mesmo tempo já estabeleceu uma relação de amor
com minha vida, de jeito que não consigo mais imaginar ela de
outra forma. Sendo assim, vou recorrer ao modo que Vinicius
de Moraes iniciaria esta crônica.
Pai de cinco filhos, ele, certamente, com seu jeitinho boêmio,
galanteador e simpático, suavizaria tudo escrevendo “Filho de
poeta, poetinha é! De todo o mais que vem com a paternidade, a
vida se encarrega de ajustar” e tascaria um gole de uísque.
“Filho de poeta, poetinha é!”, esta frase define imageticamente
minha expressão naquela manhã de janeiro quando abri uma foto
enviada pela minha esposa. Dois palitinhos com dois risquinhos
cada um. Depois de algum tempo, ainda se recuperando da
catarse, sugeri que fizéssemos o exame de sangue para confirmar.
No final daquele mesmo dia, meu cérebro me deixava tonto ao
repetir a mesma sentença como se fosse um mantra: “E agora?
Eu não sei ser pai!”.
“Filho de poeta, poetinha é!”, foi assim que o Gabriel, que
naquele momento ainda poderia ser a Giovanna, nome que
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daríamos caso fosse uma menina, se colocou no mundo; sem o
nosso planejamento e cheio de licença poética para contrariar os
riscos desse período pandêmico bicudo.
Lembro como se fosse ontem da nossa primeira consulta de
pré-natal, ali a paternidade ganhou forma concreta, se é que se
pode dizer que tem algo de concreto nesse período de novidades.
A Dieni D’Verde nos acolhendo em um corredor cheio de mamães
com olhos brilhantes esfregando as barriguinhas com bebês
sendo gestados, algo que me fez lembrar dos versos de Morte
e Vida Severina “E não há melhor resposta que o espetáculo da
vida: vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica
que ela mesma, teimosamente, se fabrica, vê-la brotar como há
pouco em nova vida explodida”. Eram tantas dúvidas que a Jurema
D’Branco, que conhecemos um tempo depois, teve trabalho para
explicar. “Filho de poeta, poetinha é!”, ainda bem que o Gabriel
está tendo bons redatores, a Dieni D’Verde e a Jurema D’Branco
compreendem muito bem as peraltices do poetinha, são nossas
epistolas poéticas nessa odisseia lírica que apelidamos de gestação.
Tem também o Dr. Marco D’Bem, que está sempre de boa, mas
faz o papel de crítico literário. É bom médico e bom humorista,
se no futuro os versos do Gabriel tiver pinceladas de escárnio e
maldizer, certamente será resquícios de oitivas das consultas.
A vida mudou pra caramba e sei que vai continuar mudando
nos próximos dias, até o resto da minha vida. Estamos sendo
comprimidos dentro da nossa própria casa, o berço roubou o
espaço dela ao lado da cama, meus livros, nem têm mais lugar
certo para ficarem, nossos programas familiares e sociais são
definidos em boa parte pensados a partir do Gabriel. Até o nosso
cachorro, Dom Quixote, trocou o meu colo pelo colo da Sheila,
parece pressentir que este colinho vai ser preenchido em boa parte
do tempo nos próximos tempos. Isso sem falar no Luiz Fernando
que ainda está se ajustando à ideia de se tornar irmão mais velho.
Nossa vida familiar está se reconfigurando para que recebamos
bem o Gabriel, afinal, nascer bem é coisa de poeta. Planejamos
juntos os espaços da casa, muitos estudos para que eu possa dar
conta de coisas como reconhecer um choro de cólica, ouvir o arroto
depois da mamada, trocar fralda, dar banho, fazer amarrações
seguras no sling; bendita internet! E ainda tem o puerpério da
Sheila e a adaptação do Luiz Fernando e do Dom com um bebê
na casa.
Tem asas mais veloz que a poesia esta gestação. Já se passaram
oito meses e eu ainda não aprendi a ser pai. Pensando bem,
ainda que indiscutivelmente tenha sido dono de uma genialidade
incrível, acho que o Machado de Assis começaria assim essa
crônica: “E agora? Eu não sei ser Pai!”.

Formado em Letras
– Português e suas
respectivas Literaturas.
Poeta, ativista cultural,
militante do Livro
e Leitura e um dos
editores da revista
Paranhana Literário.
É professor, resenhista
e membro fundador
da Associação Lítero
Cultural Igrejinhense
(ALICI)
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Nova ficção
quebra as barreiras
da realidade

A jornalista e escritora Roseli Santos participa do
lançamento de mais uma coletânea, produzida em 2021.
O livro “Crônicas Pandêmicas”, organizado por Patrícia
Chirico, do Rio de Janeiro, é a segunda obra que reúne
textos de escritores que se conheceram virtualmente através
da oficina literária de Pedro Bial. A primeira coletânea
intitula-se “A Tantas Mãos” e já está disponível em formato
físico e em e-book na Amazon e na editora Viseu. Já o
segundo livro, reúne textos escritos por 15 autores de
diversas regiões do país, onde cada um apresentou o seu
olhar sobre a pandemia com a proposta de refletir sobre
este momento que vivemos desde 2020.
“São textos mais engraçados, outros mais dramáticos,
falando somente sobre a pandemia. São duas coletâneas
lançadas este ano, o que me deixa bastante motivada para
seguir com outros projetos também, já em andamento”,
celebra Roseli Santos. Em “Crônicas Pandêmicas”, a
jornalista escolheu textos publicados originalmente no site
Drops do Cotidiano, onde a autora escreve desde 2019. Em
julho deste ano, um grupo de alunos deste mesmo curso já
havia lançado a coletânea.
Em razão da pandemia, os lançamentos das duas
coletâneas ocorrem virtualmente, mas os autores não
descartam encontros presenciais, assim que for possível,
para autografarem suas obras.
“Crônicas Pandêmicas” tem Prefácio do escritor Rubem
Penz e já está em pré-venda pela Editora Viseu. Também
é possível garantir a edição digital para Kindle através da
Amazon.

Roseli Santos também é autora do livro de
crônicas “A Caixa das Palavras”, lançado em 2018,
com segunda edição publicada em 2019.
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Um livro de
receitas que é
pura poesia

Recentemente contemplada no edital “Criação e
Formação Diversidade das Culturas”, realizado com
recursos da Lei Aldir Blanc o livro “Receitas da Terra” já
está circulando entre leitores de todas as idades. E autora,
Monika Papescu conta que, “Receitas da Terra” é muito
mais do que um livro, é um projeto que engloba a literatura,
artes plásticas, educação alimentar e agroecologia. “Ele
é voltado a todas as idades, pois tem, além das receitas,
histórias dos nossos mestres cucas, ilustrações de todos
os participantes e dos alimentos, informações sobre
alimentação saudável, alimentos PANC e cuidados
com a terra, o Paper Girassol Toy e um marca-páginas”,
enumera. As receitas, são muito fáceis de preparar, pois
foi um pedido especial da autora aos mestres cucas, para
que todos, desde as crianças, até as avós mais experientes,
consigam preparar, com sucesso, cada receita. Quem conta
as histórias no livro é a Poró, personagem que faz a ligação
de uma história a outra, como se ela conhecesse todos os
participantes da obra. Um detalhe importante, a capa é
uma ilustração no tema “gastronomia”, que a ilustradora
fez para um salão de ilustrações na Alemanha e retrata
sua atuação na cozinha. Monika revela que o livro surgiu a
partir dela ter conhecido, no Litoral Norte Gaúcho, muitos
produtores e profissionais que trabalham com alimentos
orgânicos e percebeu que não existia um registro dessa
riqueza. Resolveu, então, solucionar o caso e criou
“Receitas da Terra” com a participação de produtores de
alimentos orgânicos, cozinheiros, técnicos, nutricionistas
e apaixonados pela alimentação saudável.
“Muitas pessoas me passaram suas receitas e, junto, iam
me contando suas histórias. De início, pensei em colocar
somente as receitas, mas fui conhecendo as histórias e a
riqueza das pessoas e resolvi colocar, não só suas histórias,
mas também seus rostos. O livro vem carregado de vida,
de histórias de famílias e de emoções. Com o tempo, fui
lapidando o projeto e o resultado final é um livro lindo,
cheio de vida e recebeu o selo FSC, pelo papel e tinta
ecologicamente corretos.”, frisa.
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São 32 receitas, desde entradas como
salada de flores comestíveis, pratos
quentes como lasanha de entrecasca de
aipim, sobremesas, brownie de feijão
e sucos verdes e de várias cores. Todas
vindas de 17 mestres-cucas experientes
nas suas áreas de orgânicos.
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Monika Papescu é super conhecida no meio
literário, moradora de Osório/RS, é autora
e ilustradora de vários livros publicados
por editoras do Sudeste e Sul do Brasil. É
proprietária da editora Papo Abissal.

ESPECULANDO
POR JAIME DE ANDRUART *

Planeta
Deserto
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A esta altura, é impossível que você ainda não tenha ouvido
falar de Duna. Com o filme de Denis Villeneuve prestes a sair,
a obra máxima do autor estadunidense Frank Herbert ganha
novo fôlego, pronta para ser apresentada a toda uma nova
geração que pode não ter tido a oportunidade de conhecê-la.
Mas o que é Duna?
Duna é um romance épico de ficção científica que
aborda assuntos como política, religião, economia, ecologia
e toda uma gama de tópicos caros à formação e manutenção
das sociedades interplanetárias fictícias de 20.000 anos
no futuro. Claro que, observando os assuntos, vemos que
essas matérias são caras a qualquer época da humanidade,
inclusive a presente.
Em Duna, seguimos a trajetória do jovem Paul Atreides,
herdeiro de sua linhagem, lutando contra os perigos impostos
pelo ardiloso barão Harkonnen, responsável por um complô
para assassinar o duque Leto Atreides, pai de Paul, e assegurar
o controle do planeta deserto Arrakis, única fonte do material
conhecido como especiaria no universo.
E é a especiaria que faz o romance andar, pois, como
afirma o mote da obra, “aquele que controla a especiaria
controla o universo”.
Sendo Paul produto de um longo programa de
reprodução organizado pela sororidade Bene Gesserit, da
qual lady Jessica Atreides, sua mãe, faz parte, o choque
entre seu DNA projetado e os efeitos de expansão da
mente causados pela especiaria acabam conferindo-lhe
capacidade mental extrema, abrindo-lhe os portões do
cálculo de variáveis do mundo e de seus acontecimentos, o
que lhe permite enxergar tanto o passado quanto as diversas
possibilidades do futuro em tempo real.
É claro que isso lhe confere enorme vantagem sobre as
forças do barão Harkonnen, especialmente quando passa a
ser visto como um profeta pelos Fremen, o povo nativo de
Arrakis, que sofre sob a opressão Harkonnen e enxerga em
Paul um meio de se livrar do domínio deles.
Temos aí apenas a premissa, muito simplificada e
empobrecida, mas já servindo como ponto de partida para
entender do que se trata a obra, especialmente no momento

político que vivemos. Digo isso porque, apesar de Paul
parecer um messias salvador, pronto para livrar os
Fremen de uma situação política difícil, a jornada dele
está longe de ser a do herói; muito pelo contrário.
Sem incorrer em revelações de enredo, ou spoilers,
para os anglófilos, Duna é uma história sobre o poder e
o perigo envolvendo políticos populistas e carismáticos
com grande apoio popular. A religião sendo envolvida na
política para criar figuras salvadoras, o estabelecimento
de inimigos para se odiar e justificar todos os tipos de
atos, tudo isso são coisas que enxergamos ao nosso
redor, em pleno 2021, mas, e quando isso ocorre em
proporções ainda maiores, no escopo interplanetário?
Eis porque Duna continua tão atual e relevante
quanto à época de seu lançamento, em 1965. Se hoje
já não temos a iminência nuclear da Guerra Fria para
nos preocuparmos, temos a ascensão de movimentos
ultranacionalistas e segregadores, baseados no medo e
na propagação de ignorância e desinformação. É útil —
lembre-se desta palavra — que a população seja incapaz
de pensar por conta própria e que se preocupe apenas
com o momento atual: cogitar o futuro para quê? Por
isso o papel da ficção científica é tão importante. Por
isso, ler Duna é tão importante: com o distanciamento
correto e o manto da ficção, é possível analisarmos nosso
próprio período histórico.
Fica a recomendação: leia Duna, pense no futuro, mas,
principalmente, não se deixe enganar por qualquer messias
cheio das mentiras que você quer ouvir, pois a realidade é
sempre mais dura e complexa do que parece a princípio.

Autor, tradutor e provedor de
serviços textuais. Foi publicado
em revistas e coletâneas,
e também de forma independente.
linktr.ee/jaimedeandruart
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- Que horas você volta?
- Não sei, acho que lá pelas 4h. Por quê?
- 4h da manhã?
- É. O que tá acontecendo? Você sabe que hoje é meu
plantão.
- É que, eu não sei. Tô sentindo uma coisa estranha, sabe?
Um mau pressentimento.
- Por favor...
- Não sei o que é. Uma dor no estômago.
- Eu disse pra você não comer àquele pedaço de bolo.
Aquilo tava fazendo aniversário na geladeira.
- Você não consegue me levar a sério mesmo. Não é do
bolo. É um negócio estranho.
- Tá grávida?
- Sim. Quando travesti engravidar, quem sabe.
- Desculpa. É que eu acho uma bobagem quando você
fica aí, se preocupando, achando que vão me matar na
próxima esquina.
- Você não vê o que tá acontecendo? Todos os dias tem
uma de nós sendo atacada, morta. Eu me preocupo sim.
Você poderia trocar de emprego, sei lá.
- E vou fazer o quê? Você, mais do que ninguém, sabe
como foi difícil arrumar esse lugar. Você acha mesmo que
eu gosto de ser atendente de motel? Você tem noção do que
eu ouço?
- Então, mais razão você me dá. Daqui a pouco, não vão
só falar, vão fazer alguma coisa também.
- Calma. Tá tudo certo. Eu fico protegida lá. Tem o ônibus
perto e eu desço aqui na frente. Ando bem discreta na rua.
Eu me cuido.
- Eu sei que você se cuida. Eu tenho medo dos outros.
- São 7 horas da manhã, o que aconteceu? Você tá coberta
de sangue. Meu Deus! Tava desesperada. Já tava saindo pra
te procurar.
Ela estava saindo do motel. Tudo certo, sem maquiagem,
sem a peruca. Um cara que estava no motel passou de carro.
Ele e uma mulher.
Ele começou a chamar e dizer que dava uma grana para
um programa a três, mas ela tinha que se vestir como estava

no motel. Ela respondeu não. Já tinha dito
não antes.
O homem parou o carro, desceu e foi
em sua direção. Ela pediu pra ele entrar no
carro e seguir a vida dele, mas ele continuou
e a pegou pelo braço, tentando colocá-la
dentro do carro.
E a mulher estava lá. Nem se mexia.
Olhando pra frente.
Ela começou a gritar e pedir ajuda.
Gritou para mulher a ajudar. O homem
firme, puxando-a pelo braço, abrindo a
porta do carro.
Ela só escutou o barulho. O sangue
saltou para todos os lados. Ficou ali parada,
ele caiu. A mulher estava segurando uma
arma. Ela deu mais dois tiros nele.
- VAI EMBORA! SAI DAQUI! Tá tudo
bem. Já tinha passado da hora de eu tomar
uma atitude.
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A incrível saga do
negro Maciel e sua
avó cuspideira
MARIO SERGIO BAGGIO *
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Era de muita chuva a noite em que Maciel
nasceu. A mãe, ainda com sangue entre as pernas,
via a água correr pelas paredes do barraco,
descendo como cachoeira do teto esburacado.
Segurava a criança com os braços erguidos para
que não se molhasse nem virasse sopa quem
tinha acabado de vir ao mundo. A água apagava o
fogo que, pouco fosse, ajudava a esquentar aquela
noite de agosto. Logo tudo ficou cheio d’água e a
chuva começou a chover no já molhado.
Maciel teve sua mãe quando nasceu, mas
algum tempo depois ficou sem ela, morta
do coração quando um sábado estava quase
acabando. Cuidou do filho enquanto pôde,
peito murcho e pouco leite. Quando morreu só
disseram a Maciel que o coração dela não bateu
quando deveria ter batido. Ele fez que entendeu
e pôs a mão sobre o próprio peito — seu coração
ainda batia, ele comprovou.
Quando quase ficou sozinho e muito pequeno
para cuidar de si, acordou uma manhã no colo
de uma avó, que apareceu no barraco com uma
garrafa de leite. Maciel não quis beber, o que é
essa água branca, minhavó?, até que a velha o
convenceu de que leite de cabra era o melhor
para as crianças. Maciel viu que a avó era muito
diferente da mãe, falava cuspindo e lhe dava tapa
nas pernas e na cabeça, e em vez de dizer barraco
dizia gruta, e cuspia, em vez de queijo, pasta
de leite, e cuspia, e em vez de Maciel, negro de
merda. E cuspia.
Lá fora, Maciel viu a cabra e se acostumou com
aquele leite espesso. Ganhou barriga lombriguenta
e a avó ria dele, apontando o menino que engoliu
uma bola de capotão. Ensinou Maciel a ordenhar
a cabra e todas as manhãs era ele quem enchia
a lata de leite e colocava sobre a tábua da mesa.
Um dia, a cabra secou as tetas e a avó a mandou
embora — de que servia uma cabra que não dava
leite e nem se podia montar no lombo, já que uma

era velha e o outro um menino pequeno assim? Que
fosse pastar noutra freguesia! E, enquanto pensava
em como iria criar Maciel, Maciel se criou sozinho.
Cresceu e virou moço. Para a velha, ainda era um
negro de merda.
Para que sua avó não envelhecesse tão depressa,
Maciel tratou logo de arranjar uma cadeira onde a
velha ficasse dormindo e não cuspisse tanto. Colocou
a cadeira perto do fogo, não morresse de frio aquela
coisinha que era só pele e osso, e cabelo, tão prateado
e tão comprido que quase alcançava o chão. Maciel
também trouxe uns pedaços de pão velho, bons para
fortalecer os dentes. A velha roía o pão, e dormia.
Nessa hora Maciel a pegava no colo e a colocava
na cama feita de muitos trapos, a mesma que ficou
encharcada no dia em que ele veio ao mundo. A
mesma em que sua mãe dormia quando o coração
dela parou de bater.
E, enquanto a velha mãe de outra mãe dormia dias
afora, Maciel deu-se ares de homem feito e aviou-se:
Preparou a terra ao redor,
plantou o milho,
viu o milho crescer,
colheu,
cortou,
debulhou,
ensacou,
levou ao mercado,
vendeu,
gastou o dinheiro
e, quando voltou, a avó já tinha acordado.
Minhavó, muito sonho? Foi nesse dia que a velha
desatou a chorar como uma criança pequena, pois
viu que Maciel estava muito acabado, já era homem
idoso, a barba branca, a boca vazia de dentes e a
espinha curvada para frente. Chorou porque viu os
estragos do tempo à flor da negra pele do neto.
Então, com determinação, e como não houvesse
outro jeito, a avó voltou a cuidar da gruta e das coisas
de Maciel: cozinhava o pouco que havia, estendia
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a roupa no varal, limpava o cômodo em que viviam.
Prendeu os cabelos brancos num coque e os amarrou
com barbante. O sol curtia sua pele e suavizava as
muitas manchas de velhice em seu rosto de muito velha,
seus peitos se ampliaram como guarda-chuva aberto,
suas ancas ganharam volume e muitas das rugas foram
embora com o vento do verão. Não passou muito tempo
para que Maciel a visse da janela, chupando limão-doce
junto do filho negro da vizinha. Sentados no chão, os
dois trocavam gomos melados de saliva enquanto um
beliscava a perna do outro. Namoravam.
Maciel, inválido de tão velho, passava as horas
sentado na mesma cadeira que foi de sua avó. Também
comeu muito pão duro, em vão. Seus dentes não
voltaram a crescer, nem sua barba escureceu ou
sua espinha endireitou-se. Todos os dias, o mesmo:
importunava-se com o calor, as mutucas e os risinhos
abafados que vinham lá de fora. Minhavó, me abane,
que me asso nessa quentura.
E logo, acelerado que dava medo, o tempo passou
e, antes que a invernada viesse com a força costumeira,
o milho voltou a crescer sem que ninguém o adubasse.
Foi nesse tempo frio que Maciel sentiu brotar uns
poucos dentes na boca e viu os joelhos de sua avó
ficarem firmes de novo, assim como sua barriga, que
crescia como se ela tivesse tragado a lua cheia. A velha
já não cuspia como antes e fazia com mais esmero o pão
que os dois comiam nas madrugadas geladas de chuva.
Nesses tempos a água que caía do céu já não encharcava
tudo, uma goteira aqui e ali não era de se fazer caso.
Os trapos, as tralhas e o fogo conseguiam sobreviver à
chuva que fustigava a gruta e molhava a vida lá fora.
E uma noite, enquanto o vento ladrava anunciando
a tormenta e a madrugada descia veloz sobre o barraco,
Maciel foi tomado de um assombro maior que seu
velho corpanzil e seus olhos se arregalaram fitando o
inacreditável e o inesquecível: a avó, sobre os mesmos
trapos em que ele viera ao mundo,
se contorceu,
estrebuchou,
empinou os quadris,
abriu as pernas
e gritou como alucinada,
ao mesmo tempo em que expeliu pelo entrepernas
uma criança coberta de sangue, que imediatamente
começou a chorar. Maciel tomou a criatura nos braços
e a cobriu de panos velhos. Sentou-se no chão, perto do
fogo, e olhou para a avó, imóvel e de olhos abertos sobre
a cama. Maciel pensou em como estava velha a sua avó.
A chuva, lá fora, caía, impiedosa, e Maciel, ainda
com a criança nos braços, virou o rosto pro lado e deu
sua primeira cuspida.
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Tinha um
monstro em
minha cama!

CRISTIANO ROSA *
Igrejinha/RS
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Ninguém acreditava em Júlia. Talvez porque ela tivesse apenas
oito anos, mas não era uma menina que costumava mentir. Uma
garotinha absolutamente normal, seus cabelos longos e loiros
balançavam enquanto ela corria pelo pátio grande de sua casa
atrás do cachorro quando brincavam.
Isso, durante o dia. À noite, tudo mudava. Os pais a mandavam
para a cama, ela ia escovar os dentes e deitava. Passava da meianoite, era aquela gritaria:
– Tinha um monstro em minha cama!
Os pais saíam correndo de seu quarto em direção ao dela.
Quando chegavam, Júlia estava caída no chão assustada,
tremendo, ao lado da cama. A mãe a abraçava e o pai perguntava:
– O que aconteceu, minha querida?
A resposta era sempre a mesma:
– Tinha um monstro em minha cama!
Os pais já nem sabiam mais o que fazer com aquela situação.
Há mais de uma semana que toda noite isso acontecia e não
mudava. Durante o dia, parecia que nada havia acontecido, como
se a menina nem se lembrasse do que ocorrera à noite. Os pais
aproveitavam para descansar, já que sabiam que a noite ia ser
tensa. Apesar de repetir-se sempre, eles não se acostumavam.
Nada de médico, pensavam. Eles queriam primeiro descobrir
o que acontecia de verdade com a filha, para depois ver se
precisariam de alguma ajuda para resolver o problema. A mãe
teve uma ideia: esperar mais uma noite. Se acontecesse de novo,
na próxima o pai dormiria no mesmo quarto que a menina. E
combinaram. E aconteceu.
Naquela noite, os pais mal conseguiram dormir, esperando
o chamado da filha única. Mas nada ouviram. Entreolharam-se,
viraram para o lado e dormiram. Era perto das três horas quando,
no quarto de Júlia, começou o berreiro.
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– Tinha um monstro em minha cama!
Ela gritou, acordando os pais e fazendo-os se levantarem e
correr para lá. Ao chegarem ao quarto da menina, do outro lado e
ao fundo do corredor, encontraram-na de novo no chão, ao lado
da cama, assustada e tremendo.
Decidido! Na noite seguinte, o pai colocaria um colchão
de solteiro ao lado da cama da filha e a vigiaria durante toda a
madrugada. A mãe iria dormir com a porta do seu quarto aberta,
para qualquer barulho que ouvisse, dirigir-se ao da filha às pressas.
Eram dez da noite e mandaram a menina para cama. Ela
escovou os dentes e deitou-se. O pai, ao lado, apreensivo. Uma
hora, duas, três horas... e o pai dormiu. Júlia, em sono profundo.
Eis que um cheiro forte espalhou-se pelo quarto perto das quatro.
Era um cheiro ruim, um odor estranho. Fez o pai acordar e
olhar para a filha, mas ela estava deitada da mesma forma como
se colocara para dormir mais cedo. Ele voltou a fechar os olhos e
a cochilar. Mesmo querendo se manter atento, estava cansado do
trabalho e com sono.
Passaram-se alguns minutos e a cama tremeu. Se alguém
entrasse agora no quarto, poderia ver uma criatura estranha lá,
pelo reflexo que a janela, logo ao lado da cama, refletia, quase que
indescritível. Era vermelha, como se estivesse queimada. E seu
rosto, magro, com olhos pretos e arregalados. Na cabeça, poucos
cabelos, brancos e revoltos.
Logo o pai acordou-se com a filha caindo em cima dele gritando:
– Tinha um monstro em minha cama!
Ele se levantou um pouco para ver e nada havia lá, a não ser uma
cama bagunçada pela mistura do cobertor, lençol e travesseiro.
A mãe chegou correndo e teve a mesma visão de sempre, nada
que já não tenha visto antes. Acalmaram a menina, colocaram-na
para dormir e foram fazer o mesmo. Pela manhã, a mãe perguntou
ao pai se vira algo, mas nada havia acontecido para ele.
Na noite seguinte, os pais ficaram observando da porta
entreaberta do quarto de Júlia. Eram quase quatro horas. Sentiram
o odor e um barulho na cama. Ela tremeu. Em poucos minutos,
viram que havia realmente um monstro lá. Era a própria filha
a tomar formas e cores diferentes deitada na sua cama. Os pais
gritaram:
– Tem um monstro na cama!
A filha olhou a imagem pelo reflexo na janela e caiu ao lado,
assustada e tremendo.
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VIRGÍNIA
Fernanda Mellvee

Porto Alegre/RS
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Conheci Virgínia à beira da praia. Ela andava sozinha e sem
pressa pela areia deserta. Quando passou por mim, mais do que
o corpo, um corpo jovem e esguio, seus olhos chamaram a minha
atenção, não tanto pelo verde exorbitante, mas pela expressão
raivosa, como se despejassem sobre mim o ódio destinado a
todos os homens do mundo – todos os homens condensados em
mim. Nunca mais voltei à praia depois daquele verão.
– Você não é daqui? – Ela me perguntou quando desviei os
olhos.
– Não. E você?
– Não te interessa.
Virgínia respondeu sisuda e depois caiu numa gargalhada
que foi impossível não acompanhar. Nesse dia, começou a nossa
amizade que durou quase até o final da temporada. – Você é
engraçado. – Ela sempre repetia.
As visitas de Virgínia à casa que eu alugava ocorreram
em todas as tardes que seguiram. Às vezes, ela falava muito,
conversava sem parar sobre tudo. Sobre tudo, menos sobre si. Em
poucos dias, ela descobriu que eu tinha sido traído pela minha
mulher e que estava pensando em deixar o meu emprego para
comprar uma casa na praia e quem sabe até ser dono de uma
pousada.
Quando não passávamos a tarde na varanda, apenas olhando
o mar – Virgínia também possuía a habilidade de não dizer nada
durante horas – saíamos para andar pela praia. Acumulávamos
guaritas vazias em nosso caminho, ela não se cansava nunca. Nos
fins de tarde, quando o sol já não tinha tanta força, eu me divertia
vendo os cabelos golpearem seu rosto como cordas. Nessas horas
eu aproveitava a minha vantagem para apostar uma corrida,
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que ela quase sempre vencia. Em suas poucas derrotas, Virgínia
se jogava de cara na areia e ria até ficar sem ar, um pouco antes de
ir embora.
As despedidas de Virgínia eram sempre do mesmo jeito: antes
do anoitecer ela anunciava sua partida e ria de mim quando eu
perguntava para aonde ela estava indo. Virgínia sempre me dizia
para não a esperar no dia seguinte. E sempre voltava. Numa dessas
despedidas, aproveitando que o seu olhar parecia mais ameno do
que nos outros dias, eu disse a ela:
– Você volta sim e sabe por quê? Porque você está apaixonada
por mim.
Ela gargalhou, como de costume, e saiu correndo. Mas antes
pude enxergar o vermelho naquele rosto escuro.
– Eu, apaixonada? Prefiro morrer! – De longe, ela gritou.
Gritou e correu em direção ao mar, jogando-se na água sem se
importar com o entardecer, que naqueles últimos dias de fevereiro
tinha ares de outono. De longe pude ouvir que ela ainda ria. Às
vezes, quando estou sozinho, ainda ouço aquela gargalhada. Fiquei
observando Virgínia voltar pelo caminho que sempre fazia, mas
naquele fim de tarde ela costurou as ondas.
Passei os últimos dias das minhas férias me culpando pela
brincadeira idiota que havia espantado Virgínia. Na última vez que
a vi, foi na tarde em que passou de cabeça baixa em frente à minha
casa. Cheguei a duvidar de que fosse mesmo a minha Virgínia
aquela moça que caminhava devagar, com uma saída-de-praia
branca – um dia, sorrindo, ela havia me ensinado que aquilo era
uma saída-de-praia e não um vestido de renda – que cobria quase
o corpo inteiro.
Uns três dias depois, voltei à praia para me despedir do mar
e tentar a sorte de me desculpar. Eu procurei pela tarde aqueles
olhos verdes em todas as morenas que cruzaram o meu caminho.
Segui o rastro de todas as rendas, até encontrar a saída-de-praia
estendida à beira-mar, como uma rede abandonada pelo pescador.
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VELHO ALEMÃO
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Um grande cômodo: com largura, altura e profundidade
grandes demais para serem medidas em metros. É nesse ambiente
que se encontra o Velho Hertz. Ao redor do idoso, um completo
vácuo, que torna todos os sentidos desnecessários. Não há nem
cheiro, nem gosto, nem som e nada pode ser tocado. Essa escuridão
sinestésica, porém, em alguns momentos, é rompida por lapsos,
nos quais os sentidos afloram. Por vezes, imagens tomam conta
de tudo ao redor do Velho, em outros, um cheiro domina seus
sentidos. Neste exato momento um som, uma voz para ser mais
preciso, preenche o cômodo, acabando com o vácuo.
A voz calma do jovem vestido todo de branco ecoa
pelo cômodo onde Hertz encontra-se e só é compreendida após
algumas reverberações:
— Vamos levantar, Seu Herz?
— Vamos levantar Herz.
— Vamos levantar Hertz!
— Levantando Hertz!
— Levantando, Soldado Hertz!
A voz do Sargento é o pior despertador possível quando se
está no quartel.
— Dormindo durante a guarda? Antes da meia-noite, ainda.
Realmente uma decepção. Mas levante-se, preciso de você.
— Senhor, mas e a guarda Senhor? — Diz o jovem Hertz ainda
acordando.
— Já destaquei outro arigó pra pegar seu lugar. Vamos lá,
preciso que você me leve pro centro.
O jovem Hertz bate continência e caminha com Neves até
o carro que dirigiria, tentando espantar o sono ao arregalar os
olhos. Era de conhecimento de todos no quartel que, certas vezes,
durante a noite, o Sargento Neves ia para o centro da cidade.
Ninguém perguntava o motivo, mas ele nunca ia sozinho, sempre
colocava algum soldado para dirigir o carro. Aquela era a segunda
vez que Hertz era chamado para levar seu superior.

Sua estada no quartel estava
sendo menos difícil do que achou
que seria, afinal, mesmo não sendo
o melhor dos novatos, sempre
conseguia safar-se dos problemas
que apareciam. A aproximação
com o Sargento colaborou para
diminuir os problemas, ao menos
os que vinham das patentes
superiores. Neves havia reparado
que o Soldado Hertz tinha
inteligência na medida para o
acompanhar: não o suficiente para
entender totalmente o que ele fazia
e o suficiente para entender que
deveria ficar calado sobre o pouco
que conseguia entender.
Hertz liga o carro e o guia até
a saída do quartel. No portão que
dá acesso ao exterior a parada é
curta, afinal o soldado que cuida
da saída e entrada de carros logo vê
o Sargento e abre o caminho para
eles.
A viagem continua em
total silêncio até o momento em
que Neves liga o rádio do veículo.
A estação toca músicas animadas e
as melodias fazem o tempo passar
mais depressa. Logo eles chegam
ao centro da cidade.
Mesmo conhecendo bem o
caminho até a parte mais urbana
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do município, Hertz não conhece, de todo, as ruas do centro.
Neves sabe disso e começa logo a ditar o caminho.
— Pode pegar a direita na próxima. — O Sargento parece
ignorar sua patente desde que havia saído do quartel, e fala com o
jovem como se fosse com um amigo. — Pode seguir sempre reto
agora, até a rótula.
Com o clima menos hierarquizado entre os dois, o Sargento
Neves se deixa até mesmo empolgar ao ver um belo carro passar
por eles:
— Nossa, mas que beleza de carro, não acha Hertz?
— Com certeza. — Diz o jovem distraidamente. — Digo, com
certeza, Senhor.
— Carro novo da Volkswagen, o Karmann-Ghia.
O que Neves fala ecoa no átrio do carro. Então, ecoa no vácuo
do quarto escuro.
— Carro novo da Volkswagen, o Karmann-Ghia.
— Carro novo, o Karmann-Ghia.
— Tá novo o Karmann-Ghia.
— Tá novo esse Karmann-Ghia!
— Nossa, tá novo esse Karmann-Ghia. — Diz o frentista do
posto para Hertz, que está ao volante. — Deve cuidar bastante
dele.
— Sim, eu cuido muito bem dele, na verdade acho que cuido
até bem demais. — Diz Hertz rindo e olhando para sua esposa,
que, sentada no banco do caroneiro, como sempre ao ouvir
falarem do carro, revira seus olhos com ar de deboche.
— Sobra pouca atenção pra mim de tanto que ele dá pro carro.
— Diz Simone, a mulher de Hertz.
Após encher o tanque, o frentista recebe o dinheiro e dá
espaço para que possam seguir viagem. O plano do casal é subir
a serra para ficarem hospedados em um bom hotel, relaxando,
sem pensar nos problemas da empresa, que deveriam ficar lá
embaixo, no vale onde eles moram. Porém, provavelmente, como
era comum acontecer, Hertz ficaria entretido com os jogos no
cassino do hotel e daria pouca atenção para sua esposa.
O caminho é bastante bonito. Passam por estradas cercadas
pela natureza, quase intocada. A cada quilômetro percorrido eles
percebem que a qualidade do ar melhora e que a temperatura
diminui. O rádio toca um rock, que agrada o jovem casal. Além
da música não há barulho senão o da natureza e do motor do
carro, afinal os dois pouco conversam entre si, tendo em vista o
costume de Hertz de manter silêncio ao dirigir.
A cidade em que chegam não é muito urbanizada. Tem apenas
algumas ruas passíveis de serem consideradas como um centro.
O hotel no qual ficarão hospedados é mais retirado, o que dá
ainda maior sensação de descanso para seus hóspedes. Quando
chegam lá, Hertz e Simone já estão cansados de ficar tanto tempo
sentados no carro e entram com suas malas na recepção para dar
entrada na estadia. Logo ao passar pela porta, um jovem vem
ajudá-los com as malas e um homem mais velho os recepciona.
— Bom dia! Sejam bem-vindos, como posso ajudar?
— Bem, queremos fazer uma reserva aqui, — diz Simone, que
é mais falante que seu marido — para Simone e Arthur Hertz.

— Certo, uma suíte para dois
no nome de Arthur Herz, isso?
— Sim, mas o certo é Hertz.
— Diz Simone, acentuando a
pronúncia do “T”, que muitas vezes
é esquecido na escrita e que Arthur
nunca deixa passar despercebido.
Ela repete:
— Hertz, com T.
— Hertz com T.
— É Hertz com T.
— Hertz é com T.
— Hertz é com T, meu filho. —
Disse Felipe ao pequeno Arthur,
que está aprendendo a escrever,
já atrasado se comparado com os
garotos de sua idade.
— Mas papai, dá pra entender
se eu escrever assim, ninguém fala
com o som de T mesmo. — Diz
Arthur Hertz, que busca sempre
livrar-se de seus problemas da
forma menos custosa.
— Filho, Hertz é o nosso
sobrenome, ele veio comigo da
Alemanha. Nele você carrega a
história de toda nossa família, não
se esqueça disso rapaz.
— Tá bom papai, — diz o
pequeno rabiscando um T em
meio ao que havia escrito — tá
certo agora?
— Tá sim filho, pode sair pra ir
brincar.
— Pode sair pra brincar.
— Vamos sair pra brincar.
— Vamos sair.
— Vamos sair da cama. — Diz
calmamente o jovem enfermeiro
todo de branco, enquanto ajuda o
velho a se levantar. — Vamos lá seu
Herz.
— Hertz, o correto é Hertz, com
T. — Disse a voz do pequeno Hertz
que partia de dentro do grande
quarto de vácuo e reverbera na
garganta do velho.
— Tudo bem Seu Hertz, além
de cuidar bem de vocês, a gente
também fala os sobrenomes
certo. — Fala sarcasticamente o
enfermeiro olhando para a sua
companheira de trabalho que está
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ajudando-o com o velho.
— Sim, eu cuido muito bem dele, na verdade acho que cuido
até bem demais. — Responde Hertz ao que não foi uma pergunta.
— Eu sei que você cuida bem dele, — o profissional já está
acostumado com as falas atravessadas do paciente — agora vamos
sentar que o senhor já dormiu demais.
— Senhor, acordado Senhor. — Fala de forma séria o jovem
Hertz por uma boca já não tão jovem.
O velho é colocado na sua poltrona para receber seu café da
manhã. O gosto do sanduíche, infelizmente, não penetra o vácuo do
quarto escuro no qual, novamente, encontra-se. Nem os sentidos,
nem as memórias o perturbam. Não compreende o espaço em que
está e o tempo não o afeta. Em alguns minutos ou alguns anos,
tanto faz, outro lapso romperá o vácuo. Mas até lá o Velho Alemão
segue imperando sobre o pobre Herz.

* Graduando em Relações
Internacionais na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Sempre conectado com a arte,
em suas diversas formas, tem
principal apreço pela literatura
quando pretende expressar-se.
Mantém a escrita criativa como um
apoio em meio a rigidez da escrita
acadêmica, que pratica em pesquisa,
e informativa, que pratica na página
Diplonite, no Instagram.
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Auto da barca amiga
Lourenço Moura *
Curitiba/PR

Foto: jamarattigan.com

Atribuam-se os créditos a quem de direito, que aqui se relatará,
sem que se faça justiça, as cenas de dois passageiros da barca do
Inferno que Gil Vicente não colocou no seu auto, e, por falta de
jeito, se contará noutro género.
O barqueiro que acolheu o judeu e a alcoviteira, dentre muitos
outros, entenda-se, fora descansar, não se saberá dizer por qual
razão um ser etéreo precise descansar, mas assim foi, e um outro
tomou-lhe o lugar em substituição. Este paquete temporário da
barca, de alvas vestes sentou-se na balaustrada à espera dos que
ainda chegariam.
Até que se avistou gente, ou quem fora gente antes, vir de além
para embarcar. Desta vez, estranho que seja, vieram dois juntos,
um velho, muito velho e barbudo, e um homem de meia idade sem
cor, branco de vestes, sem face que se visse, uma mancha borrada
onde se veria a cara.
― Ó da barca! ― A voz rouca do velho saiu entre as barbas e
o paquete acudiu-lhe.
― Olha só quem chega, velho Jeremias! Soubesse eu que te
receberia hoje na embarcação e estaria mais atento à tua chegada!
― Não é grande feito a um que vive morrer. A tua celebração é
desmedida, ó marujo...
― E esta barca vai para onde? ― O sem cor perguntou,
abismado, dir-se-ia, pudessem-se ver as formas da cara.
― Vai para o Inferno, ora, para onde mais? ― respondeu o
paquete, ― Mas quem és tu que não mostras a cara a quem te
recebe?
― Sou Matias, o calceteiro.
― Velho Jeremias, podes ir subindo e tomar o teu lugar. Agora,
tu, Matias calceteiro, não estás na lista, como vieste aqui parar?
― Sentei-me lá no sofá de casa, adormeci, e quando acordei dei
por mim ali atrás, sem saber como nem por quê. Foi então que vi
esse velho aí e o segui. Morri?
― Assim parece... ― A reposta do substituto paquete foi assim
elusiva.
O velho Jeremias beirou-se na balaustrada e perguntou lá de
cima ao branco Matias,
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― Amaste? ― Os outros na barca olharam-no admirados pela
segurança com que um morto falou de tal lugar de destaque.
― Tive mulher.
― Perguntei-te se amaste, não se tiveste mulher.
― Acho que sim.
― Pois eu digo-te que não amaste. Tivesses amado e saberias.
E, na tua vida, quiseste fazer algo além de calcetar?
― Quis um dia ser pedreiro.
― Não quiseste nunca ver o mar ou subir a montanha? Voar nos
céus ou mergulhar às profundezas?
― Não.
― Não quiseste tu trocar a tua vida pela de um pássaro para ver
o mundo de cima? Ou não desejaste tu viajar para o mundo que os
livros descrevem?
― Não. Tão pouco lia.
― Então digo-te, eu que sou velho e barbudo, não viveste. Não
tiveste dores daquelas de dentro, daquelas que te consomem. Gente
que vive não se satisfaz com calçadas. Por isso é que o teu nome
não aparece às listas da morte, só quem vive poderá morrer.
― Como sabes tu tanto sobre esses temas, velho Jeremias? ―
Perguntou-lhe o alvo paquete, ― Essas são coisas nossas, etéreos.
― Essas são coisas da vida, isso sim. Essas são coisas de quem
sempre espera mais, de quem mora com o medo de não ser tudo
aquilo que é por dentro. Assim se vive, e tu não viveste, branco
espectro! ― O dedo apontava ao calceteiro Matias, por ora aos pés
da prancha da barca, ― Não vivendo, não morrerás. Só o corpo
perecerá, mais nada; é carne. A morte reserva-se às almas que
viveram.
― Então e agora para onde vou?
― Não sei dizer-te. ― Respondeu o velho barbudo, ― Vai para
o Purgatório. Ali quem sobe à esquerda; e aguarda que alguém se
decida sobre ti. ― Era uma ordem que lhe davam e Matias deixouos.
O barqueiro olhou o espectro sem face ir-se dali para depois
falar a Jeremias,
― Meu velho, meu velho, quem diria que te veria dar ordens de
dentro da barca do Inferno? ― sorriu o paquete ao pegar na foice.
― Assim é, nem mesmo tu o dirias, morte, velha amiga.

*Lourenço Moura nasceu na
vila mineira de São Pedro
da Cova e é formado em
Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores pela
Universidade do Porto.
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Maria dos Anjos
Regina Porto *

Porto Alegre/RS

A cada dia, uma surpresa a menos; nesse ela perdera
as cores, tudo agora era cinza que é o fim de todos os tons.
Nesse branco, tinha um diário que ela pegou na gaveta da
penteadeira; nas páginas, as letras desaparecidas eram sons,
mas os sons não falavam das ternuras que por certo havia de
ter escrito, eles gritavam como um velho e arranhado disco de
vinil a triste trilha sonora que não queria ouvir.
A cada novo amanhecer suas lembranças iam
acinzentando e a audição ia ganhando cores de Frida Khalo,
até que as lembranças apagaram completamente. Desde
então passou a ouvir com uma acuidade invejável. À noite,
que antes sussurrava, agora gritava, impedindo seu sono.
Os barulhos do dia a ensurdeciam e as águas avalanchavam,
não importando se em pingos ou enxurradas. Não lembrava
Maria dos Anjos quando isso começara, sua vida em sons e
águas. Um ouvia, outro sentia, mas nenhum lembrava.
Do diário, as palavras saiam roucas e amplificadas- O
vestido emprestado para as festas de formatura, a surra que
levou por o tecido ter voltado arranhado. O dia do casamento
em que o noivo não apareceu. Nesse momento ouviu a chuva
caindo forte, mas não viu os convivas correndo, só ouvia os
maldosos comentários que chegavam aos seus ouvidos no
rouco som do caderno acinzentado. Ouviu um grito, ou um
choro, mas não sabia de quem, nem se vinha lá de fora ou
de seu dentro. A voz rouca no diário de vinil falava de uma
mancha vermelha, sentiu a viscosidade na mão, não viu a
mancha, falava também de certo Noel que nunca apareceu
com seu trenó cheio de brinquedos.
Em correria, as pernas queriam encontrar-se com as
alegrias. Esperara tanto por esses domingos silenciosos e
eternos. Passou a mão no rosto, o rio secara. Suspirou fundo.
Sem o vendedor de rosas não sabia se era dia. Cruzou sobre o
peito os braços e saiu da vida silenciosa, seca e fria.
Estranha essa Maria dos Anjos que sofria por dores
esquecidas e tinha olhos que pranteavam filhos que não
tinha.
Maria dos Anjos, não fosse por uma pequena
particularidade, seria uma mulher comum, como tantas
outras Marias.

Na cama afundada por algum corpo que
ali não mais dormia persistiam os roncos e
um ressonar entrecortado por sonhos que não
eram seus.
O dia gritava lá fora na voz do vendedor de
rosas, e ela pensou como seria uma rosa, rosa.
Sentou-se e sentiu as lágrimas que escorriam
em seu cinza rosto. Passou as mãos pelos olhos,
a água era morna, bebeu, não tinha gosto.
O que a incomodava não era a chuva, nem
os sapatos encharcados ao lado da cama. O que
a incomodava era a goteira. Aquele martelar
cadenciado e incessante.
O rouco do vinil lhe falava sobre um filho,
depois de outro filho, mas desses, só ouvia o
choro, porque nada lhe falava deles crescidos
e rosados nem lhes ouvia o riso, nem lhes
lembrava as cinzas caras. Porque não se
lembrava do beijo de tutifruti do primeiro
namorado, da sua primeira vez embaixo da
amoreira do quintal, chegou a duvidar que um
dia tivesse escrito alguma coisa nesse diário
Quem seria o homem de barbas brancas que
lhe vergastava as carnes? Só ouvia seus gritos
e sentia a água que escorria quieta, calada
de um canto da sala. Não via a mãe, nem lhe
ouvia a voz, o que a fez pensar que talvez fosse
muda. Quem sabe a família possuísse alguma
alteração genética, onde uns não falavam,
outros gritavam e alguns só ouviam? Quem
sabe, pensou Maria dos Anjos, mas sabia que
havia os que, como ela, ouviam e sentiam, só
não lembravam.
Sentiu frio, a roupa fina não lhe aquecia
o corpo. Deu alguns passos, e tropeçou no
silêncio. Nada, nem o incessante barulho da
goteira. O roncar na cama dormia calado.
Tateou em busca de um pano velho para
abafar o martelar do pingo, mas não sabia mais
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o que era um pano velho e desistiu.
O que a incomodava não era a chuva, nem os sapatos
encharcados ao lado da cama. O que a incomodava era a
goteira. Aquele martelar cadenciado e incessante.
Maria dos Anjos, não fosse por uma pequena
particularidade, seria uma mulher comum, como tantas
outras Marias.
A cada novo amanhecer suas lembranças iam
acinzentando e a audição ia ganhando cores de Frida Khalo,
até que as lembranças apagaram completamente. Desde
então passou a ouvir com uma acuidade invejável. À noite,
que antes sussurrava, agora gritava, impedindo seu sono.
Os barulhos do dia a ensurdeciam e as águas avalanchavam,
não importando se em pingos ou enxurradas. Não lembrava
Maria dos Anjos quando isso começara, sua vida em sons e
águas. Um ouvia, outro sentia, mas nenhum lembrava.
A cada dia, uma surpresa a menos; nesse ela perdera as
cores, tudo agora era cinza que é o fim de todos os tons.
Nesse branco, tinha um diário que ela pegou na gaveta da
penteadeira; nas páginas, as letras desaparecidas eram sons,
mas os sons não falavam das ternuras que por certo havia
de ter escrito, eles gritavam como um velho e arranhado
disco de vinil a triste trilha sonora que não queria ouvir.
Na cama afundada por algum corpo que ali não mais
dormia persistiam os roncos e um ressonar entrecortado
por sonhos que não eram seus.
Tateou em busca de um pano velho para abafar o
martelar do pingo, mas não sabia mais o que era um pano
velho e desistiu.
O dia gritava lá fora na voz do vendedor de rosas, e ela
pensou como seria uma rosa, rosa. Sentou-se e sentiu as
lágrimas que escorriam em seu cinza rosto. Passou as mãos
pelos olhos, a água era morna, bebeu, não tinha gosto.
Do diário, as palavras saiam roucas e amplificadas- O
vestido emprestado para as festas de formatura, a surra
que levou por o tecido ter voltado arranhado. O dia do
casamento em que o noivo não apareceu. Nesse momento
ouviu a chuva caindo forte, mas não viu os convivas
correndo, só ouvia os maldosos comentários que chegavam
aos seus ouvidos no rouco som do caderno acinzentado.
Ouviu um grito, ou um choro, mas não sabia de quem,
nem se vinha lá de fora ou de seu dentro. A voz rouca no
diário de vinil falava de uma mancha vermelha, sentiu a
viscosidade na mão, não viu a mancha, falava também
de certo Noel que nunca apareceu com seu trenó cheio de
brinquedos.
Quem seria o homem de barbas brancas que lhe
vergastava as carnes? Só ouvia seus gritos e sentia a água
que escorria quieta, calada de um canto da sala. Não via a
mãe, nem lhe ouvia a voz, o que a fez pensar que talvez fosse
muda. Quem sabe a família possuísse alguma alteração

genética, onde uns não falavam, outros gritavam
e alguns só ouviam? Quem sabe, pensou Maria
dos Anjos, mas sabia que havia os que, como
ela, ouviam e sentiam, só não lembravam.
O rouco do vinil lhe falava sobre um filho,
depois de outro filho, mas desses, só ouvia o
choro, porque nada lhe falava deles crescidos e
rosados nem lhes ouvia o riso, nem lhes lembrava
as cinzas caras. Porque não se lembrava do
beijo de tutifruti do primeiro namorado, da sua
primeira vez embaixo da amoreira do quintal,
chegou a duvidar que um dia tivesse escrito
alguma coisa nesse diário
Estranha essa Maria dos Anjos que sofria por
dores esquecidas e tinha olhos que pranteavam
filhos que não tinha.
Sentiu frio, a roupa fina não lhe aquecia
o corpo. Deu alguns passos, e tropeçou no
silêncio. Nada, nem o incessante barulho da
goteira. O roncar na cama dormia calado.
Em correria, as pernas queriam encontrarse com as alegrias. Esperara tanto por esses
domingos silenciosos e eternos. Passou a mão
no rosto, o rio secara. Suspirou fundo. Sem o
vendedor de rosas não sabia se era dia. Cruzou
sobre o peito os braços e saiu da vida silenciosa,
seca e fria.

* Tem contos e crônicas
premiados e publicados em
antologias e restos de poesia
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O BEIJO DO
NAMORADO
Krishna Grandi *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Laura namorava Carlos. E, numa conversa de amigas, tratava
de esculhambar os jeitos dele.
-Ele beija mal. – fazia cara de nojo – Não sei como fui namorar
esse sujeito. Ele beija muito mal! – torcia o nariz para o lado.
Juliana, sua amiga íntima, tratava de aconselhar:
-Cuidado, Laura! Uma hora dessas chega ao ouvido dele. Aí já
viu, né?
-Pois que saiba! Assim pode ser que melhore. – Laura insistia
na conversa, aumentando o tom de voz. – Pois quero que todos
saibam que ele beija mal!
Juliana somente balançava a cabeça negativamente para a
atitude da amiga e ainda completou:
-Vai ver é tu que não sabe como beijar ele. - num tom de quem
caçoa, mas Laura levou a sério.
-É mesmo?!?! Por que, então, tu não o beijas e tira a prova.
-Aham, Laura... Claaaaro! Vou beijar teu namorado! – Juliana
ri das palavras da amiga sem imaginar as engrenagens que giravam
dentro da cabeça de Laura.
- Juliana. escuta… - diz Laura no seu tom sério - Você trouxe à
tona algo muito importante. Preciso que tu beijes meu namorado.
- Deixa de ser louca, guria. Esqueceu que sou casada? Não
viaja!
- Mas também é minha amiga e eu preciso que mais alguém
confirme pra mim que o beijo dele é de fato ruim.
- Por que não pergunta para a ex dele?
- Não confio naquelas que um dia ele namorou, mas confio
que irá me dizer a verdade.
A conversa tomou rumos que Juliana não esperava. A amiga
estava aficionada em saber se o namorado beijava tão mal assim.
-Vou pensar. - Conclui Juliana.
Laura se despediu de Juliana. Dias mais tarde, em uma
mensagem curta Juliana finalmente responde com “somente um
beijo”. - Vou provar pra ela que estou certa! Certíssima! – Extasiava
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com a ideia de humilhar o namorado. – Veja, esse aí, beija mal! De
que adianta esses lábios grossos se beija mal?! – Empolgada com a
ideia, levantou da cama e se pôs em frente ao espelho. Começava
a encenar sua postura para revelar o indiscutível na noite seguinte.
O combinado aconteceu. Juliana estava especialmente provocante
naquele dia. Laura repassava em sua mente uma Juliana imaginária
falando que Carlos beijava tão mal, que ela mesma não entendia por
que ainda continuava com ele.
A boate estava lotada. Juliana estava pedindo muitas bebidas
enquanto via Laura inventar desculpas para não beijar um namorado
que, claramente, estava sedento por alguns beijos. Juliana pensava e
também ficava curiosa. Precisava saber o quão ruim era aquele beijo.
Carlos um tanto frustrado também estava bebendo bastante
vendo a namorada belíssima a dançar toda sensual sem conseguir
acesso aos seus lábios. O único motivo que o fazia permanecer
naquele namoro era a promessa de escolher uma garota direita.
Interpretava as recusas da namorada como algo de puro que havia
nela, uma vez que nunca passaram disso. Com o tempo, começou
a ser mais polido, educado. Não a puxava mais para beijos e até
abandonou seus hábitos viris. No entanto, sua carência o fez olhar
com desejo para Juliana que respondia a seus olhares. Laura anuncia:
-Vou ir pegar algumas bebidas, talvez eu demore, a fila está
grande. – Era a deixa de Juliana.
-Rápido, vem comigo ao banheiro. Eu preciso te falar uma coisa.
- Puxando Carlos pela mão, o guiou até o esconderijo.
-O que houve? – Carlos, receoso, tentava compreender a situação.
-Me beija! -Juliana o puxou pelo braço e se escorou na parede fria.
Carlos correspondeu ao beijo com ânsia. Estava com gana e
se sentiu desejado por alguém, finalmente. Não demorou muito e
Juliana, em frenesi, levanta o vestido:
-Agora, me beija aqui.
No dia seguinte, Laura pergunta para a amiga:
Conseguiu dar o beijo? - já questionava ansiosa.
- Sim…
- E?...
- Ele beija… mal…
- EU DISSE!!! EU DISSE!!! Sou demais para o Carlos. Beija mal!
Eu sabia que não era só eu!
- Mas, Laura... Acho que tu não soubeste oferecer os lábios certos
a ele.

* É publicitária em
formação, atriz e escritora. Ganhou prêmios
literários, participou
de Coletânea e escreve
coluna mensal pro Site
Panorama.
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O Caso do Poeta
Inocêncio
Queli Cambraia*
Porto Alegre/RS

Foto: jamarattigan.com

Num tempo há muito ido, numa cidadezinha de quase
ninguém, viveu Inocêncio Rimas, o mais antigo e notório poeta
de São Fazversus.
Inocêncio conquistara renome transformando em belos
sonetos as noites da cidade. Todavia, numa ironia poética,
teve seu destino mudado durante uma enluarada madrugada
fazversuana.
Na ocasião, dormia Inocêncio Rimas um sono intranquilo
quando, acordando de sobressalto, se pôs a andar em círculos
pelo pequeno cômodo. Com as mãos nos cabelos desgrenhados,
o poeta gritava: Fui roubado! Fui roubado! Tive um poema
roubado!
Porta afora, de camisolão e descalço, saiu o poeta lamentando
seu infortúnio. São Fazversus inteira foi despertada pela sua
gritaria e pelos uivos dos cães simpáticos à dor do velho homem.
Sob olhares surpresos, espantados, e por que não dizer,
alguns bastante pilhéricos, Inocêncio investia sob os curiosos
acusando-os do roubo do poema.
─ De que poema estás falando, seu Inocêncio? ─ Ouviu-se
alguém perguntar.
─ Estava aqui, bem aqui... ─ respondia o velho, batendo
com o dedo indicador no alto da cabeça.
Sentado no meio-fio, de pernas abertas e com a camisola
erguida até os joelhos, deixava à mostra mais do que as canelas
finas.
─ Que presepada, velho Inocêncio! ─ Disse o andarilho de
Fazversus, num amplo sorriso de um dente só.
O incidente causou o rubor de bochechas septuagenárias e a
algazarra das crianças: “olha, o poeta não usa cueca!” Tal dito,
proferido inicialmente num sussurro indiscreto, logo ganhou
ritmo, e nenhum adulto conseguiu controlar a criançada que
brincava de roda entoando:
“O poeta não usa cueca! O poeta não usa cueca!
Sem demora a notíciado alarido chegou à delegacia.
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Dois policiais chegaram abrindo caminho entre os
curiosos. Pararam diante do poeta com as mãos no cinturão
e ares de nenhuma poesia.
Inocêncio Rimas foi levado dependurado pelos cotovelos,
foi largado apenas na delegacia. O poeta lançou um olhar
ameaçador aos policiais enquanto ajeitava a camisola, se
recompondo.
─ Seu Inocêncio Rimas por que tanto escarcéu?
─ Roubaram-me um poema, seu delegado.
─ E este poema foi publicado?
─ Não. Estava em minha cabeça bem guardado, de
repente sumiu sem deixar rastro...Há um ladrão solto em São
Fazversus!
─ Ouça bem, poeta Inocêncio, aqui é uma delegacia e não
achados e perdidos de poema ainda nem nascido...
─ Mas onde poderei encontrá-lo? Oh, estou arruinado.
─ Dou-lhe um conselho, meu amigo ─ disse o delegado,
esforçando-se por não rir ─, volte para casae procure nova
inspiração.
─ E abandonar meu poeminha? Que disparate! Já passo
a acreditar que és cúmplice do larápio ─ completou o poeta
com o dedo em riste.
Inocêncio Rimas girou nos calcanhares e rodopiou
pela sala. Empurrou cadeiras. Derrubou papéis. Lançou
vilipêndios sem nenhuma preocupação métrica. Os guardas
tiveram dificuldade para segurá-lo, pois temiam magoar o
frágil corpo do poeta.
─ Levem-no para o Hospital Nossa Senhora dos
Desparafusados ─ ordenou o delegado, num misto de pena
e estupefação.
─ O senhor pensa que perdi o juízo? ─ Desafiou Inocêncio,
de olhos desorbitados.
─ Não digo que esteja louco. Talvez um pouco
desatarraxado...
Neste momento, os policiais sentiram aliviar a tensão
nos braços do velho. O poeta, com ar de quem vislumbra
uma grande ideia, não oferecia mais resistência. Sentou-se
tranquilo diante do delegado e, com uma mão apoiando o
queixo, pensou. Pedia silêncio com o dedo indicador na ponta
do nariz ao mínimo som emitido. Em seguida, levantou-se,
passou as mãos sobre a camisola para tirar-lhe os vincos
e ajeitou os ralos cabelos brancos. Por fim, posicionou-se
entre os dois policiais oferecendo-lhes os cotovelos.
─ Senhores, tenham a bondade de me acompanhar até o
Hospital Nossa Senhora dos Desparafusados.
Do lado de fora da delegacia os curiosos acompanhavam
a saída do velho poeta. Para onde o estariam levando? Era a
dúvida da multidão.
─ Meus caros conterrâneos ─ respondeu Inocêncio,
solene e com os cambitos no ar, ─Levam-me dependurado,
mas de bom grado me vou. Afinal, é mais fácil encontrar
poesia num hospício do que numa delegacia!

			
* É escritora e atriz.
Tem contos premiados
em concursos literários
e publicados nas
antologias Assombros
Juvenis, Lavra Palavra,
Eu Palavro e Contos de
Mochila.
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Olhos de azul tímido
Doralino Souza da Rosa *
Igrejinha/RS

Quando certa manhã Nikita abriu os olhos pensou o quanto
seria bom descobrir-se metamorfoseada em sua cama num
monstruoso inseto. Isso acontecido, ficaria por incontáveis
horas com o pensamento no vagar, sem nada ouvir ou responder,
completamente alheia às lamurias e obrigações da raça humana.
Apenas um inseto com a importância dos insetos. Com certeza
não precisaria se indispor com ninguém. Tampouco sorrir
sem gosto nem conversar por obrigação. Nikita lembrou
do emprego e se deu conta que ainda não decidiu se o odeia
porque é temporário, desses de final de ano, ou se é por causa
do uniforme desconfortável que o gerente babaca a obriga usar
durante o expediente sem fim. De fato, seria melhor estar na
pele de Gregor Samsa e virar uma barata, ou, seja lá que inseto
for, do que na pele da atendente de caixa do Supermercado
Poko-Preço.
Nikita virou-se na cama. Está nua e sozinha. Mas tem certeza
de que havia alguém com ela, sente cheiros que não são seus.
Alguém dormiu ali. Decerto partiu na madrugada, ela nem liga,
isso aconteceu outras vezes. Lá fora o sol nascente é prelúdio
de um dia calorento e arrastado. Nikita levantou-se devagar.
Antes de ir ao banheiro abriu a geladeira e tomou água direto
na garrafa. Ela fechou com força a geladeira, continuou com
a garrafa d’água na mão e sentou-se no único sofá que existe
no apartamento. Permaneceu alguns minutos com a cabeça
inclinada para trás, a garrafa pressionada contra a testa.
A Nikita deixou a água no chão, ao lado do sofá, e ficou de
pé. Pensou outra vez em ir ao banheiro, mas resolveu abrir as
venezianas, acredita que o ar da manhã ajudará na coordenação
dos movimentos e das ideias. Debruçada na janela inspirou
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com vontade a brisa matutina, e quem olhasse lá de baixo, da rua,
poderia pensar em uma bonita composição, numa menina de
olhar singelo admirando o amanhecer, seria como uma moldura
bucólica e bela, num convite para despistar as tristezas.
Então murmurou: “Oh Nikita you will never know, anything
about my home...” Quando se viu cantarolando a canção teve
asco. Lembrou-se do sonho ruim com a mãe morta. Nikita
odeia sonhar com a falecida. Como odeia o nome que a velha
lhe deu. Nome idiota retirado duma música dos anos oitenta
onde Elton John vive um amor platônico por uma guarda de
fronteira na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. Roteiro
pouco original para escolher nome de batismo, ela pensa. Ainda
por cima, na Rússia, é masculino. Nem nome de menina é. Mas
não tinha pai para contestar, daí deu nisso. O pai quando soube
da filha vindo, achou por bem dar no pé. Cagão de bosta. No
sonho a mãe aparecia cantando a canção. Olhar mais triste
que o normal. Os braços abertos na invalidez do afeto miúdo.
Dessa vez quem não deu abraço foi Nikita. Deu foi xingamento
cheio de palavrão depois que acordou. Da mãe ela herdou o
apartamento, sobrenome, a cor dos olhos. E daí? Nada disso
tem importância.
A Nikita saiu da janela, andou alguns passos e parou defronte
ao grande espelho grudado na parede. Observou o corpo nu.
Magro demais. Branco demais. Quase alto demais. Aproximouse do próprio reflexo, mostrou os dentes, procurou alguma
coisa no rosto, nas sobrancelhas, no cabelo. Admirou os olhos.
Gostava daqueles “olhos de azul tímido” nomeados assim pelo
professor de educação física, lá naquele tempo melhor, quando
ir na escola era evento. Quando via o professor nos cinco dias
da semana. Ela deu dois passos para trás, virou a cabeça para o
lado direito e encontrou o maldito uniforme do supermercado
jogado sobre a cômoda. Voltou a olhar-se no espelho. As mãos
deslizaram rente ao corpo. Fica melhor nua. Virou-se, e olhando
sobre o ombro, viu pequenas asas recém brotadas no meio das
costas. Ela sorriu.
Nikita voltou a se debruçar na janela. O sol tingia as sombras
de um amarelo calmo e escorregadio. Olhou para baixo, algumas
pessoas caminhavam entre apressadas e impacientes enquanto
outras se amontoavam no ponto de ônibus. Duas meninas,
com uniformes escolares atravessaram a rua, animadas, e
foram ter com alguns meninos, também uniformizados. Carros
barulhavam e as poucas lojas da rua ainda não abriram suas
portas. Nikita ergueu a cabeça e fechou os olhos. Recebia os
raios solares no rosto aguardando a metamorfose se completar.
Nikita imagina que sentirão sua falta no supermercado, quando
a fila de gente mal educada aumentar por causa de um caixa
a menos. Acha que a pessoa que dormira com ela e saira sem
dar tiau também sentirá sua falta. A Nikita percebeu uma leve
dormência pelo corpo e entendeu que a transformação estava
completa. Mesmo sob o efeito dessa dor manteve sorriso no
rosto, imaginando que, agora, metamorfoseada, deve iniciar um
voo sobre a cidade. Talvez, no início, voe um pouco desajeitada,
mas logo irá se aprumar e deslizar perfeita pelo céu sem nuvens
daquela manhã de verão.
Nikita está feliz, de repente, está.
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Existe um momento, um ponto em que tudo o que a
gente tem perde a importância e resta só o medo do futuro.
Às vezes, quando estou deitado no escuro do quarto e
penso nisso, tento enganar o medo listando todos os
desenhos animados que eu já vi. Mas ele é tão grande, tão
forte, que acabo fazendo promessas. O problema é que não
sou muito bom em cumpri-las.
O Rick também não é bom em cumprir promessas.
Lembro-me dele jurando que ia ser famoso igual aos caras
da África que ganham todas as corridas. A professora
de educação física da escola até descolou vaga na equipe
de corrida de um clube, mas o Rick disse que não tinha
como, dois ônibus para ir e dois para voltar saía caro, fora
a comida e o fardamento. Na escola, a gente inventou
uma rifa para ajudar a ida para o clube, mas depois de um
tempo ele enjoou e não foi mais.
Então, quando ele disse: “eu vou ser ladrão”, todo mundo
se olhou. A gente sabia que a brincadeira ia terminar sem
graça, naquele ponto em que ninguém mais tem fôlego de
correr atrás para pegá-lo.
Edmundo também só queria ser ladrão. Ele gostava de
se esconder e, às vezes, se “mocozava” em casa para comer
pão com patê e tomar Ki-Suco, enquanto os outros ficavam
procurando feito idiotas.
Com o Bola não dava para contar. Sempre colocava
a mão no peito, fazia cara de cansado dizendo que tinha
asma, que os óculos podiam cair e quebrar e, quando a
brincadeira começava, sentava num canto e assistia como
se fosse televisão.
A verdade é que ninguém gosta de ser polícia.
Principalmente porque a brincadeira sempre acaba
estranha, a polícia leva soco se rasga a camiseta do preso na
hora de prender. Então o Nego Bio, o Teco e eu tínhamos
que ser os polícias. Só que naquela vez o Teco não morava
mais ali.
Nego Bio corria bem. Eu corria menos que ele, mas
não gostava de ser polícia por outro motivo: os policiais da
nossa brincadeira não tinham folga, nem paradinha para

o cigarro e cafezinho igual aos de verdade.
Tudo dependia de nós. E eu cansava
rápido, mas continuava correndo porque,
se parasse, o Nego Bio podia se enfezar de
estar correndo sozinho e alguém brigaria
certo.
Deixei o Nego Bio se matar um pouco no
começo e os guris acharem que eu já estava
cansado. Nem me importei com os risinhos
das gurias me imitando e dizendo “olha lá
como ele corre”. Esta coisa me incomodava,
mas já sabia que, se não ignorasse, aí é que
não parava nunca. E eu tinha uma estratégia
naquela noite: dar um pique atrás do Rick
mesmo sabendo que não conseguiria pegálo. Depois me camuflaria pelas ruas de
baixo. E, na volta, entraria em casa pelo
pátio do vizinho dos fundos e surpreenderia
o Edmundo.
O problema é que o Rick dobrou uma,
duas, três ruas e desatou em linha reta lomba
abaixo. Eu, atrás, tentei diminuir o ritmo,
mas não consegui controlar as pernas. Meus
passos ficaram maiores como se eu estivesse
numa corrida de obstáculos, ainda mais
quando o chinelo começou a deslizar. Não
deu outra, rolei no chão. Cada volta que
meu corpo dava, sentia uma dor diferente.
Primeiro o cotovelo, depois o joelho e, por
fim, a palma da mão direita que se arranhou
toda na terra tentando frear.
Quando estacionei, ouvi minha
respiração. Depois os passos do Rick
voltando.
— Tá vivo? — ele falou, meio rindo meio
me ajudando a levantar.
— Não sei — respondi, me sentindo mais
idiota ainda, com vontade de chorar. Meus
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olhos se encheram de água, água quente e, o mais rápido
que pude, os limpei com o lado de dentro da camisa.
— Segura aqui — ele disse, virando o ombro para que
eu pudesse me apoiar e recolocar os chinelos. Ainda estava
na cara dele a risada, e isso me fez sentir mais idiota.
— Eu sou muito estranho mesmo — murmurei,
mexendo a cabeça tentando engolir aquela situação.
— Para com essa coisa de estranho — falou, mudando a
expressão do rosto como se desse ordem para uma criança,
o que me deixou mega-ultra-blaster envergonhado. Tudo
ardia, o joelho, o cotovelo, a palma da mão com terra no
sangue e, a cada passo que eu dava, pensava mais em ir
para casa.
— Você está preso — disse, quando me dei conta de
que eu estava encostado nele.
— Que policial esperto você é — retrucou, com uma
risada sonora que acalmou aquele clima pesado.
— Vamo ali em casa, que eu vou te ajudar — disse,
mudando o rumo do caminho de volta.
Ele me soltou quando precisou utilizar as duas
mãos para abrir o portão. Nesse pequeno momento de
abandono, senti frio. Algo embrulhou meu estômago. E se
o pai dele estivesse bêbado lá dentro? O que diria a vó dele
ao descobrir um garoto estranho, eu, àquela hora dentro
de casa dela.
— Deixa, vou pra minha casa. Seu pai deve estar aí.
— Ele não mora aqui, você sabe. Ele mora na casa lá
dos fundos.
— Ah! — Eu já não sabia o que sabia, estava só indo
portão adentro.
— Vó, você está aí? — grita, quando abre a porta e
nos deparamos com a TV ligada na sala vazia.
— Aqui na cozinha.
— Tem algo pra machucado? Meu amigo aqui se ralou
lá na rua.
— Pega no banheiro, na gaveta da esquerda do armário
da pia.
Eles falavam gritando, igual às pessoas no programa de
auditório na TV.
Estavam lá, na gaveta da esquerda como ela tinha dito,
um pacote aberto de gaze, spray de limpar machucado e
um vidrinho velho de mercúrio.
— Senta ali — ele disse, apontando para o vaso verde
com a tampa abaixada. A pia também era verde. Um
conjunto simples, mas limpo, que combinava com as
lajotas do piso e das paredes de um verde mais claro. Ao
fundo, uma cortina branca de plástico sem brilho escondia
a parte do chuveiro atrás de um degrauzinho também
revestido do mesmo verde.
Primeiro molhou a toalha de banho na pia e a torceu
um pouco. Depois pegou meu braço e o virou com força.
Esfregou meu cotovelo com a toalha fria. Então foi a vez
da palma da minha mão, que limpou com atenção. Tudo
ardia no tecido ralo e úmido, mas aguentei. Daí foi a vez

CONTO

do joelho. Ali se demorou um tempo maior. No centro do
joelho havia um buraco em que o spray borbulhava um
branco a se banhar no vermelho do sangue. Então com
cuidado secou com a gaze e colocou o mercúrio. Encolhi a
perna, por instinto, com medo da ardência.
— O que foi? — perguntei, ao ver que ele ria.
— Um policial com medo de mercúrio — disse,
balançando a cabeça.
Então apertou o spray também no meu cotovelo e na
palma da mão. Fez o mesmo com a gaze e com o mercúrio.
— Obrigado — falei, quando, no silêncio, voltei a me
sentir idiota.
Ele olhou bem para mim e, num susto, me beijou. Um
beijo molhado e apertado.
Na hora, meus olhos se fecharam e gelei feito o verde
do banheiro.
Logo algo quente e violento me atacou por dentro.
Eu não tinha mais palavras. Minha língua gigante,
pesada, grudenta dentro da boca.
Qual era a expressão na minha cara quando me soltou?
Susto?
— Foi mal — ele disse, tentando se salvar do meu
silêncio.
Então, quando aquele medo tomou conta de mim, o
acertei bem no rosto. Eu não queria que ele me visse assim.
— Eu não quero ser estranho — gritei, e saí correndo. Ao
passar pela sala, vi a vó dele de pé no corredor apoiando-se
numa muleta. Os cabelos numa trança prateada malfeita
sobre o ombro. A pele escura reluzia na luz da sala. A perna
direita enfaixada numa tala branca, acima uma espécie de
pijama-camisola florido até o joelho. Seu olhar era terno.
Atravessei a noite em rota de fuga. Parecia que eu não
era mais apenas eu. Havia o outro que não mais ficaria
trancado dentro de mim.
Ao entrar em casa, me senti mais estranho,
fosforescentemente estranho diante do que me era mais
seguro: a minha mãe na sala vendo televisão. Passei rápido
e me tranquei no quarto tremendo a ponto de precisar
sentar na cama de baixo do beliche para respirar.
As palavras molhadas pela saliva que não era mais só a
minha ainda não saíam. Era como se tivessem escorregado
tudo pela garganta e se amontoado no estômago.
Os pensamentos fervilhavam no escuro do quarto,
como se algo houvesse se rompido. Feito disco arranhado,
reprisava o estalo daquele escuro em que meus olhos
também se fecharam.
Assim, banhando os caminhos mais inacessíveis,
enchendo o corpo, afogando tudo o que me escapava de
promessa em promessa e que agora, mãos dentro da cueca,
me trazia num instante de gozo e medo do futuro.

* Escritor, especialista em
Literatura Brasileira pela
PUCRS. Autor do livro “Terra
nos cabelos”, Prêmio SESC de
Literatura 2020 na categoria
Contos, Editora Record, e
do livro “Sobre o fundo azul
da infância”, Editora Popular
Venas Abiertas.
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BALAIO DE LEITURAS
Por Heidi Gisele Borges *

Matilda,

Roald Dahl
FOTO: Divulgação

Uma menina de cinco anos que já leu muitos dos maiores
clássicos é possível?
Pois ela existe e foi criada por um dos grandes autores de
literatura infantojuvenil, Roald Dahl (1916-1990) – que escreveu
também as obras A Fantástica Fábrica de Chocolate, Charlie e O
Grande Elevador De Vidro, Os Minpins, As Bruxas, entre muitas
outras –, afinal, todos os personagens estão vivos!
Matilda (Editora Martins Fontes, 256 páginas) era essa grande
leitora, calma e com pais que a desprezavam. Sempre ficava sozinha
em casa, aprendeu a ler logo cedo.
“Aos três anos, Matilda já tinha aprendido a ler, sozinha,
observando os jornais e revistas que encontrava pela casa. Com
quatro anos já conseguia ler rápida e corretamente e começou,
naturalmente, a se interessar avidamente por livros.”
Mas como não tinha nenhum livro em casa, e os pais se
recusavam a gastar dinheiro com algo desnecessário, numa das
tardes em que a mãe foi para o bingo, o pai para seu negócio escuso
de venda de carros e o irmão simplesmente saiu, Matilda resolve
ir à biblioteca. A atendente, senhora Felps, estranha a menina ir
sozinha, mas a ajuda. E em pouco tempo Matilda havia lido todos
os livros da seção infantil. Então a atendente apresenta outros
títulos, vários clássicos. E, apesar de não entender tudo o que lia,
pois algumas palavras ainda não estavam em seu vocabulário, leu
grandes clássicos.
Este é um livro para adultos e crianças, sem a visão de que elas não
podem ler certas passagens, ou ter medo, medir palavras. Crianças
são muito inteligentes e Roald Dahl sabia muito bem disso.
Quando Matilda enfim vai para a escola, encontra a querida
professora, Srta. Mel, e a odiosa diretora, Sra. Taurino, que pega as
crianças pelas tranças ou pelas orelhas e as arremessa pela janela.
Mas os leitores sabem que é tudo uma brincadeira, é uma ficção
e tem que ser levada assim, pequenos e grandes têm que aprender
que literatura infantojuvenil não é se limitar a escrever apenas
textos fofos e sem conteúdo. Neste há a questão social, dos pais
que não cuidam da menina, a deixam sozinha enquanto saem para
seus afazeres, geralmente nada bons, não se importam com sua
educação. Em suas vidas os livros são dispensáveis, o que importa
mesmo é a televisão, todos devem se reunir em frente ao aparelho
para jantar, esse é o sagrado momento da família.
Matilda lê e muito, e todas as crianças são curiosas, têm vontade
de aprender a ler e escrever. A menina da história pode ser um
exagero, mas exageros são ótimos em literatura, a liberdade do autor
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de fazer uma criança de cinco anos
ler Hemingway, Orwell e Dickens
e gostar é sensacional, quantos
adultos já leram esses autores?
O livro foi adaptado para o
cinema em 1996, dirigido por
Danny DeVito, que também
atuou como pai da protagonista. E
preciso dizer que sou tão fã dessa
história que, quando pequena –
antes de saber da existência do
livro –, tinha um pôster do filme
em meu quarto.
Matilda é uma leitura que
prende, com muitas ilustrações
em preto e branco, assinadas por
Quentin Blake, que enriquecem o
texto, e há várias citações de livros
e autores. Divirta-se com esta bela
criação de Roald Dahl. Leia e se
encante com essa menina leitora.

* Autora dos livros juvenis O menino
que perdeu a magia, Um segredo de
Natal e Histórias de Fantasia, pela
Editora Estronho, e de diversos contos
de horror. Escreve resenhas também
na revista Mestres do Terror e no site
becodonunca.com.br.

RESENHAS DA MELISSA
Por Melissa Mellvee *

Saiba “Como treinar
seu dragão”
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Olá! Eu sou a Melissa Mellvee, autora de Literatura Fantástica
e Literatura Infantojuvenil e, hoje, eu vim falar sobre uma das
minhas maiores paixões: a série de livros “Como treinar o seu
dragão”, de Cressida Cowell. É claro que não poderei falar sobre os
treze livros da série, pois esta resenha ficaria gigante, tão grande
quanto um Dragão do Mar, mas falarei sobre muitas coisas que
eu ainda não comentei em outras resenhas que já fiz sobre a série.
Conheci o universo dos dragões por acaso. Eu estava
procurando algo para assistir com a minha mãe e então
encontramos uma série bem interessante: “Dragões: Corrida até
o limite.” Logo maratonamos a série, os filmes, os especiais, as
séries “Pilotos de Berk” e “Defensores de Berk”, o que me levou a
ler os livros.
Eu gosto muito deste universo, tanto dos livros, quanto dos
filmes de “Como treinar o seu dragão”, então eu criei uma página
chamada “Domínio do Dragão,” onde comentamos sobre as
aventuras do Soluço e sobre Literatura Fantástica. Agora, ela está
no Instagram e se você também gostar deste mundo dos dragões,
recomendo dar uma olhada lá.
Vamos falar um pouco sobre a história dos livros. Soluço, um
pequeno e magricelo viking da tribo dos Hooligans, de Berk,
sempre foi criticado e subestimado pelo seu povo, inclusive pelo
seu pai, o chefe da tribo, Stoico, o Imenso. Ele acreditava que
Soluço poderia ser um grande líder algum dia... se ele parasse de
ser tão inteligente e civilizado! Na opinião de Stoico, e de todos
os outros vikings, um viking de verdade não poderia conversar
com dragões (Soluço falava o idioma Dragonês, algo proibido
por Stoico) esse viking deveria BERRAR, só então poderia ser
entendido, pois um verdadeiro viking deveria berrar em todas as
situações.
Soluço é obrigado a entrar no Teste de Iniciação de Captura
de Dragões, onde Bocão, um viking bruto de dois metros que
falava alto e era muito agressivo, seria o professor. No primeiro
dia do treinamento, Soluço, Perna-de-peixe (o seu melhor amigo,
um menininho pequeno, estrábico e nerd igual a ele) e mais oito
garotos teriam que entrar numa caverna onde hibernavam três
mil filhotes de dragões, ROUBAR um dragão, sair de lá com
vida, esperar algumas semanas para o dragão acordar, treiná-lo
e apresentar o seu dragão treinado para centenas de vikings da
tribo dos Hooligans e de tribos vizinhas, durante um festival.
Soluço captura um dragão de tamanho considerável, mas
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seu amigo Perna-de-peixe não tinha capturado nenhum dragão,
e conseguiu acordar todos os outros na caverna. Soluço, temendo
que seu amigo ficasse em desvantagem, lhe dá o seu dragão. Todos
os meninos fogem para não serem atacados pelos dragões e Soluço
fica sem um dragão. O menino sai correndo para tentar capturar
outro, temendo ser rejeitado pela sua tribo (ele seria rejeitado se
não levasse um dragão consigo naquele dia). Num corredor escuro,
ele encontra um dragão dormindo, o pega rapidamente e foge da
caverna. Ele fica muito feliz por ter sentido a presença daquele
dragão no corredor, achando que ambos tinham uma incrível
conexão e que o seu dragão seria monstruoso, amedrontador. Ele
ainda não havia tirado o seu dragão do cesto em que ele havia
colocado. Quando o dragão acorda e sai do cesto, Perna-de-peixe
e ele veem que o dragão é minúsculo e não tem dentes. Eles o
apelidam de Banguela e o dragão se mostra muito desobediente e
debochado.
Soluço não conseguiu treinar o Banguela a tempo e, no dia
de apresentar ele aos vikings, Banguela causa uma briga entre
os dragões dos outros meninos, fazendo todos os alunos do
treinamento serem exilados. Stoico não podia acreditar que estava
exilando o seu próprio filho, mas era a lei. Então, no outro dia,
Thor envia uma tempestade (os vikings acreditaram que era como
uma punição) e os meninos não foram exilados. Stoico decidiu
suspender o exílio e os meninos ficaram na tribo. Pouco tempo
depois, dois dragões marinhos gigantes são vistos na praia de Berk
e ninguém sabia o que fazer, não sabiam se os dragões haviam ido
para lá em paz ou em guerra. Já que não tinham um plano melhor,
Soluço foi escalado para falar com um dos dragões, já que apenas
ele falava o idioma dos dragões. Ele descobre que os dragões vieram
em guerra. Chegou a hora de Soluço finalmente provar àqueles
vikings que ele era muito inteligente e corajoso, ele bolaria um
plano diabolicamente astuto para salvar os vikings. Posso garantir
que a leitura das memórias de Soluço flui rapidamente e que você
se empolgará a cada capítulo.
Em uma mistura de coragem, lições valiosas e humor, podemos
acompanhar, durante estes treze livros, os desafios que Soluço
encontrará se tornando um herói na Idade das Trevas e você pode
acreditar, não são poucos desafios. Espero que você conheça em
breve a história deste menino, que se tornou herói do jeito mais
difícil que existe. E se você, assim como eu, se encantar pelo
universo dos dragões, faça uma visita ao nosso @dominiododragão

* Nasceu na cidade de Porto Alegre no ano de 2007. Sua trajetória literária teve início em 2018,
quando participou da antologia Sem/Cem palavras. No ano de 2019, integrou sua continuação, o
livro Outras Sem/Cem Palavras. Seu primeiro livro solo, o romance Meu padrasto é a maior viagem,
foi lançado em 2021. Atualmente, ela se divide entre as aulas do 9º ano do Ensino Fundamental,
a escrita da coluna “Brincando de escrever”, para o site www.artrianon.com, a administração do
@dominiododragao, perfil do Instagram voltado à divulgação de literatura fantástica, bem como
passa a escrever para a coluna “Resenhas da Melissa”, para esta revista.

LIVRO

DENTES NO COPO DE UÍSQUE
& OUTROS CONTOS DE CRIME
Os dentes no copo de uísque dizem mais
do que aparentam! O ponto central não
é a violência dos contos sobre crime a
que o título remete; é a vocalidade dos
narradores das histórias. O tratamento
com a linguagem, afeita a frases curtas,
escrituram um narrador oral, em plena
performance do contar. Envolvido
nessa atmosfera, o leitor pode se sentir
como um ouvinte que, desde tempos
remotos, se aconchegava ao redor da
fogueira, para aquecer não só o corpo,
mas também a alma com as narrativas ali
contadas. Esse é o grande mérito do novo
livro de Doralino Souza : a capacidade de
experimentações na escrita sem perder a
simplicidade do contar histórias.

«Com potência o escritor Doralino Souza
nos apresenta seu próprio universo
temático nesses contos oriundos de um
prosador seguro de suas potencialidades
e que já deixa seu nome registrado junto
aos grandes contistas que preenchem
nossas prateleiras com obras memoráveis
como essa.»
Rodrigo Tavares, Autor de Andarilhos

Compre o livro em:

vendas @jm2d.com .br
ou Amazon

Dentes no copo de uísque e outros contos de crimes é o terceiro livro de
Doralino Souza. Anjos também usam boné (2014) e O cânion de dentro
(2016) são suas obras anteriores, ambas finalistas ao Prêmio Livro do
Ano. Tem diversos contos premiados em concursos literários e textos
publicados em antologias. É jornalista e ativista cultural, com presença
constante em feiras de livros, seminários e escolas. Idealizador e editor
da Revista Paranhana Literário.

LIVRO

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
Este é um livro do coração; do
coração da autora e de tantos que,
com certeza, vão se identificar. Ele
fala das infinitas possibilidades
positivas que se materializam quando
o ser humano para, respira e sente,
se conecta com o coração, com
emoções e sentimentos, e vai além
da racionalidade e das limitações,
as quais muitas vezes ele cria para si
mesmo.
Ele também fala do embate, do
sofrimento das pessoas pela ação
(consciente e inconsciente) das
obrigatoriedades sócio-psicoculturais, do subjugo das falsas
crenças, das limitações originadas da
extrema racionalidade que afastam
dos sentimentos, das coisas do
coração . . .

Compre o livro em:

vendas @jm2d.com .br
ou Amazon

Patricia Ziani Benites, é psicóloga, escritora e cidadã do mundo.
Especialista em Saúde Coletiva, Apoiadora em Gestão de Saúde
Mental Coletiva. É palestrante, facilitadora de oficinas e grupos.
Realiza atendimentos on line. Além desse livro, publica em sites e
revistas. Sua próxima obra está em andamento.
Encontre a autora nas redes sociais:
@patriciazianibenites
face:patricia benites
youtube: tocando o coração enxergando a alma

