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Pedimos ao amigo João Carlos para criar a imagem da capa da
Alagunas de janeiro de 2017, a primeira edição da Revista no ano.
João, em princípio, tinha um tema em mente. Mas, diante do
ocorrido nas ocupações secundaristas na segunda metade de
2016, a ideia original foi alterada. Portanto, a partir dos olhos de
João Carlos: Alagunas #9: Gatilho.

O monopólio da força foi atribuído ao Estado como forma de
garantir a ordem e, assim, o bem-estar social. Para tanto, é
necessário que os “indivíduos” alienem sua “liberdade” em prol da
seguridade duma vida social tranquila – noutras palavras,
Rousseau estabelece, a partir de Do Contrato Social, os
fundamentos para a vida na sociedade moderna: onde os
“indivíduos” (conceito também estabelecido por ele) dentro duma
coletividade, o que ele vai chamar de “povo” (conceito
ironicamente apropriado pela autodeclarada esquerda), pensa,
trabalha, escreve, sonha, come, morre para que um “bem maior”
seja alcançado. Nestes termos, a servidão e a submissão torna-se
um movimento “voluntário”.

Por essas bandas, onde o liberalismo francês não chegou nem
perto de ser uma realidade (em termos estritos, nem na Europa),
o monopólio da força é usado para garantir os privilégios daqueles
que pagam (muito bem) por isso. Nas palavras de Engels: “O
Estado não passa de uma máquina para reprimir uma classe
através da outra, e isto na república democrática não menos que
na monarquia”.

Gatilho pretende ser uma arma apontada de volta. Não só na
cabeça, mas nos sentidos, na história, nas certezas, nos “tipos”
que constituem o nosso Real e nos torna servos voluntários. Uma
reação à violência que está para além e é muito mais profunda do
que a que chega aos telejornais: a violência que nos faz acreditar
que somos policiais, mulheres, negros, homossexuais, homens,
brancos, enfim, trabalhadores – uma arma apontada na cabeça da
“violência sistemática”, para usar os termos de Zizek.
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● inane a puta de todas nos ●
● come barro nessa margem podre ●
● onde mijam e cagam os elefantes ●

● os bois os cavalos os mercadores ●
● come com prazer a puta inane ●
● enquanto gira enquanto dança ●

● criando tudo q inda falta criar ●
● pondo cada coisa no seu lugar ●

● desfazendo o q é preciso desfazer ●

● espalhando dor agonia e cegueira ●
● espalhando alegria prazer e gozo ●

● isso a puta inane faz todo dia e noite ●

● mastigando lambendo engolindo ●
● barro nas margens podres onde mijam ●

● cagam bois cavalos e mercadores ●

● come enquanto os elefantes pesados ●
● de merda e mijo cagam e mijam no rio ●

● nas margens largas e podres do rio ●

● em todas as margens podres do rio ●
● assim nas margens das ilhas do rio ●
● come rindo come girando e rindo ●

● assim é inane q tudo cria descria ●
● comendo barro encarnado mijo e merda ●

● de elefantes mercadores bois cavalos ●

● barro reanimado de vida e de morte ●
● barro q vem de dentro do q viveu ●
● assim a puta inane dança goza e ri ●



● inane a puta de todas nos ●
● bebe esperma como bebe vinho e agua ●

● devorando a carne dos machos perversos ●

● arranca braços pernas e cabeças ●
● enquanto bebe esperma e sangue sim ●
● dançando e rindo criando mundos sim ●

● depois mergulha sim no riomundo sim ●
● trazendo ate as margens novas ondas ●
● q alimentam plantações vidas miudas ●

● inane a puta de todas nos ●
● não revela os sonhos sem sonhar ●

● não se sabe se inane sonha ou é sonhada ●

● se inane deseja o esperma o sangue ●
● o barro encarnado das margens do rio ●
● ovos de tartaruga os peixes os insetos ●

● não sabemos porq inane gargralha ●
● toda noite depois de beber tanto sangue ●
● tanto esperma e comer tantos homens ●

● inane a puta de todas nos ●
● corre nua pelas margens do rio lambendo ●
● os corpos dos mortos q esperam as cinzas ●

● inane adora lamber os mortos ●
● inane sabe q assim eles poderão sumir ●

● sem a dor de deixar aflição coceira e fome ●

● porisso inane bebe tanto esperma devora ●
● tanto barro das margens devora carne ●
● faz gozar gozando enquanto gargralha ●
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● inane a puta de todas nos ●
● entra nas casas morde as crianças ●

● morde os cães os gatos as mulheres ●

● q gozam com inane e sua lingua grossa ●
● gozam com inane gozando gozam mais ●
● q gozariamos com os perversos maridos ●

● inane é esperada pelas crianças ●
● q adoram ser mordidas sim pela puta inane ●

● como adoram a mordida de inane ●

● cães e gatos como se inane fosse ●
● um cão um gato uma mulher porq bem inane ●
● a puta inane sabe morder e lamber e chupar ●

● como se fosse cada uma de nos ●
● como devora homens e bebe seus espermas ●

● pra nada como se inane se vingasse ●

● por todas nos pelas crianças cães e gatos ●
● assim inane passa entrenos no rio o rio ●

● nas margens nas ilhas nas estradas ●

● inane deixa sua marca em todas nos ●
● como se fosse uma picada de escorpião ●

● os dentes duma imensa aranha do deserto ●

● inane não existe sem todas nos ●
● não existe sem o rio sem a carne sem o gozo ●
● sem o esperma sem o barro encarnado do rio ●

● como nenhuma de nos conseguiria viver ●
● sem a puta inane lambendo nossa carne ●

● comendo barro bebendo nosso gozo ●
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(tradução livre de 54 tabuletas cuneiformes:
le "Épopé de Inane", Uruk +/- 2700 a. c.;

Secteur du fichier - Louvre, "Mésopotamie/Uruk",
Sous-secteur: "tablettes cunéiformes: Inane":
a “Epopéia” inteira sendo composta em 216

tabuletas, num total de XX cantos em 540 versos:
sendo estes três fragmentos escolhidos agora

apenas por terem “revelado” o ritmo do restante
da tradução, começada em 2011 em Paris,

enquanto a depuração do restante
das tabuletas traduzidas corre lentamente:

aqui agradeço ao antigo presidente
do louvre, Henri Loyrette, ao diretor
do secteur du fichier Pirre Dreman

e a Patricia Laura Figueiredo q além
de fotografar as tabuletas, deu o devido

apoio, correção e confiança
sem perder a cabeça,

como é próprio dos franceses).
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o declínio
é um lento
descontru
ir-se da
forma antiga

talvez conduza
a alguma forma
somente lida
de olhos fechados

a implosão
leva ao chão
súbita queda

velocidade
inverossímil
medrada por
milésimos
de segundos

O espelho enegrece
reflete nódoas no rosto
já escrito pelo tempo
A superfície oxida
com calma a passos lentos

Outro o ritmo do soco
que estilhaça num átimo
a imagem que os olhos
não suportam contemplar
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quando ele se for

levará consigo todo meu medo

os dias de dor as noites em claro

levará consigo meu desejo de morte

as pernas tremidas as coxas queimadas

um silêncio doce tomará o mundo

as ruas voltarão a ser coloridas

os parques as praças quando ele se for

a música voltará a tocar no rádio

um vento doce tomará o mundo

as nuvens pesadas que tomam o céu

levará consigo as pedras os galhos

os vidros quebrados q tomam a rua

quando ele se for todo meu ódio

levará consigo a morte o medo a dor
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vez por outra, passando a mão pelos pelos crescentes do corpo, pensa que deveria tirá-los.
pensa o tempo inteiro
que deveria tirá-los. mas ainda assim passa a mão
e parece que sente um prazer delicado na aspereza ou mesmo um prazer indelicado

[por aqueles fios crescentes que

sempre voltam,
porque sempre voltam,
mesmo cortados, mesmo tirados fora, descartados,
sempre voltam.

e ela consegue enxergar nesse ato uma redenção
- pelo erro da lâmina que os puseram ralo abaixo -
consegue enxergar uma luta selvagem
pra perfurar os poros e cada vez despontar sabendo que,
mesmo assim,
serão despojados,

mesmo assim,
escorrerão com a água
e perderão seu habitat natural.

e por isso,
por esse ato de coragem,
é que ela passa as mãos

pelos pelos,
e pensa que deveria tirá-los,
e como deveria tirá-los,

se brevemente ou cruel.
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Há certa pompa em alguns cronistas é verdade. Não deveria ser assim no ramo
mais humilde da literatura, mas infelizmente é. Vai ver porque os jornais
impressos estão acabando e os moleskines cada vez mais caros. Pode ser a falta
de bermuda e chinelo ao invés da barbinha bem aparada e do instagram, essa
rede social que destrói futebolistas e jovens escribas.

O que sei é que eles se sentam sempre ali, na mesinha do café ou no balcão da
padaria e ficam feito corujas a espreita do grande micro acontecimento que os
salvará da comida de rabo dos editores, dos pedidos dos amigos em algum blog
no cyberspaço ou, na maioria dos casos, de suas próprias ansiedades por um bom
tema. Assumem-se prontos a capturar o instante fatal de alguém que desiste da
vida num meio dia ensolarado: Permanecendo tardes inteiras com os olhos
esbugalhados querendo ver o discreto sorriso da menininha para os pais que
improvisaram um bolinho de aniversário numa lanchonete ou forçando intimidade
com desconhecidos só para ouvir alguém mais humilde filosofar... Essas coisas.

Confesso que mesmo evitando a barbinha, o instagram e a camisa de botão, tento
bancar o João do Rio em tardes vadias, mas muitas vezes (quase sempre, aliás) o
que consigo é fracassar junto com o texto, vou derrapando barreira abaixo
enquanto flano, isso quando o cosmos não resolve ajudar e acabo sendo
interrogado pela policia por sentar num café chique para escrever ou termino
batendo com o cotovelo no copo de pingado do moço ao meu lado na padaria e
quase apanhando por sujar seus sapatos.

Não sou cronista, nem tampouco personagem, embora goste de me ver como um
Steve Martin atuando muito seriamente num filme pastelão. Um exemplo foi essa
minha tentativa, numa segunda-feira (vai ver era isso) de bancar o escritor
melancólico testando um bar novo da cidade, querendo reprisar o meio-intelectual
meio de esquerda que julga bar ruim ou desaprova bar novo. Tinha até o roteiro
pronto na cabeça, ia pedir um dry-martini e rabiscar um pouco nos guardanapos
do lugar, emulando o JP Cuenca numa casa de strip qualquer em Tóquio.



Mas era um bar-boliche, algo novo em Maceió, o cenário de minha grande crônica.
De minha Segunda-feira crônica. Desliguei o celular, pus a caneta no bolso, me
enlutei numa roupa preta e me dirigi até o bar para, como diz o Fernando Sabino,
puxar uma angustiazinha.

Uma luz estroboscópica mandava a real, verde, amarelo, verde. Era meu sinal,
embora tenha notado algo estranho naquela porcaria e pensado: Porra, mas bar-
boliche com luz de boate? Jogam boliche às cegas? Em seguida imaginei ser um
antro de pegação ou uma rave camuflada. E lá ia eu bancar o cronista velho
deslumbrado com os “novos lances da juventude”. Opá, me animei!

Não havia mesas livre, estavam todas ocupadas e vi nisso algo saudável, apesar
do Bon Jovi que saia das caixas de som. Fui direto até o balcão. Não havia bancos
ou fregueses escorados ali, quem se aproximava dele ou era garçom ou era
cliente perguntando onde ficava o banheiro.

Lá estava eu, o barman demorou a se aproximar e eu gritei:

-- Vê aí um dry-martini, faz favor!

O barman, um rapaz jovem e cansado, pôs uma toalha encardida no ombro e
devolveu:

-- Não tá não! A Martinha faltou hoje.

Depois de muito lutar contra o som ambiente, expliquei que aquilo que eu pedira
era um drinque e não uma pessoa. Quando o barman finalmente entendeu tive de
admitir que nem eu sabia qual a receita exata para se preparar um dry-martini,
nisso, lhe pedi uma dose de Johnnie Walker, quase soletrando o nome do uísque
por medo de que ele me trouxesse o João Roque, cozinheiro. Já era um péssimo
indicio essas confusões e no momento em que notei que minha caneta não queria
funcionar era para ter dado meia volta e pronto. Mas insisti por ali, sem saber que
estava prestes a cometer o pior crime da minha vida.

-- O moço! – chamei o barman – o senhor tem uma caneta para emprestar?

-- Para que?
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Ora, caceta, para que se pede uma caneta, pensei, para acender um cigarro! Lhe
expliquei que precisava dela para por umas coisas no lugar, disse que estava
muito confuso aquela noite, querendo ficar só e tal. Vendo sua cara de: “Se está
mal então porque não ficou em casa?” inventei que um amigo meu adorava o bar.
Que vinha direto e sempre me convidava para vir...

-- E cadê ele? – Perguntou o barman.

Sem pensar muito, talvez só querendo me livrar das outras perguntas que viriam,
disparei:

-- Ele morreu.

A cara que o barman fez eu não quero ver nunca mais.

-- E... Mas... Como assim?

-- Morreu. Acabo de vir do enterro e só estou aqui hoje porque quero lhe cumprir
esse desejo... Esse era seu bar preferido e como sempre declinava seus
convites...

Nisso passa um garçom e pede ao barman duas cervejas e uma porção de filé com
fritas, o barman ainda atônito comenta com o garçom que um grande cliente deles
morreu essa noite.

-- Espera – pede o barman – mas ele era cliente mesmo, como ele era?
(Aí meu são Stanislaw, pensei, já que enfiei o pé na jaca vou inventar um tipo
mais absurdo que essa cidade já viu: Loiro, de olhos verdes, quase um
dinamarquês, ah, e com uma tatuagem no pescoço).

-- Rapaz! Pelo amor de deus! – Exclamou o garçom. Eu acho que sei quem era...

-- Eita, ele vinha sempre com a namorada aqui – concorda o barman enchendo
um copo d’água na pia abaixo do balcão. Como era o nome dele, meu chapa?

Naquela tarde, eu passara todo o dia assistindo a documentários, feito os jovens
cronistas, a caça de um bom assunto ou de alguma coisa do passado para narrar
como se a tivesse inventado, porém o que achei de mais interessante foi uma
reportagem sobre os novos donos do futebol: Os alemães. E um nome me ficou
gravado:



-- Klismann... Era Klismann o nome do meu amigo! – Falei.

-- Ih caralho, agora eu sei quem era! – Esbravejou o garçom olhando atônito para
o barman.

-- É... – Concordou o outro – Ele sempre me chamava de xará!

Puta merda, maldita geração alemã, maldita copa de noventa, o barman também
se chamava Klismann!

-- Desculpa a pergunta, mas morreu de que?

-- Olha, Klissmann – falei – vai me desculpando, mas é tudo muito recente para
mim, acabei de saber dessa notícia, ainda não digeri bem essa morte; só queria
ficar sozinho e por a cabeça no lugar, como te disse...

-- Não, não, tudo bem, fique a vontade, me perdoa!

-- A proposito, liberou uma mesa no salão – disse o garçom me dando uma
tampinha nas costas.

Durante a meia hora em que durou o uísque, tentei fazer a cara mais triste que
conseguia mas nenhuma era mais desoladora que a do próprio Klismann, que
parecia lavar os copos com suas lágrimas. Vez ou outra ainda topava com o
garçom me apontando para os outros funcionários, dizendo sobre minha dor e
sobre a perda da casa. Me senti um assassino, enganando aquela gente inocente.
No fim, quis me animar ao pensar que podiam me perdoar a dose para o santo,
mas além de me cobrarem a taxa de serviço, me senti na obrigação de dar uma
boa gorjeta ao triste barman. Voltei desolado para casa após esse episódio,
guardei minha fantasia de escritor no armário e a única coisa decente que
consegui fazer nessa noite foi um misto-quente na sanduicheira.

Nunca mais voltei no bar-boliche, que por sorte já faliu, porém jamais pude deixar
de imaginar o susto que todos os funcionários, principalmente o barman Klismann,
devem ter tomado quando o morto-vivo reapareceu por lá.



É verdade:
Ficamos velhos.
A face enrugada
A pele ressequida.
Os movimentos
Difíceis. Apertar 
os cordões de um
sapato é como 
atravessar o mar 
báltico.
Mas o pior 
de tudo isso
é a alma
voando ainda 
que nem passarinho
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Então escorre sobre os dedos

Escorrega rígido arrancando

A carne podre de todos os derrotados

Não se pode mais vê-los de tantos gritos

Depois de tantos tiros

Escondidos mostrando a cara

Agora tudo se escondeu

Numa casa velha abandonada

Que ameaça cair

A raiva e a dor silencia

Mas todos gritam dentro

Duma casa velha colorida

De corpos escondidos

Cabeças cheias

Agora tudo se fez novo

Dia noite tudo igual

Hoje é dia de bater

Hoje é noite de apanhar

Tudo se faz diferente

Agora tudo se cala

Em gritos de amores de rato

Entra pela porta a besta

Que foi esculpida pela perfeição

De tudo que é dito

Que sem grito atormenta

No Beijo puro do afeto

Da família escura da casa colorida

Do livro que é aberto sem fim

E expurga o feto que toda carne

Foi devorada e que grita sem ser ouvida

A casa foi reformada

Escorre agora fácil

Corta a alma

A casa foi reformada e dormem calados

Andam juntos os gritos o livro e a besta

Que assobia e causa gritos
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no retrato dos mortos dorme

o eterno

o corpo vivo luta

corroído pelos sentimentos

a alma desfeita embriaga a

lucidez

o coração aberto

fechado na dimensão da Terra

sonha de volta a vida

a vida como água corrente

nos faz areia encharcada

sorvendo do rio que

nos estende e diminui

dedos estancados se estendem

buscam a carne viva

o amor é devorado no toque

furtado dos sentimentos

carne breve de matéria

ser amada é estar no Paraíso

nos sonhos mortos

dormiremos pela eternidade

no espelho do outro

segredos sem limites

se faz sombra

o sonho de si mesmo

é ter alguém ao lado

mamíferos humanos

tecem muralhas desfeitas pelo

tempo

vidas coladas não sabem

se caberiam noutro mundo

no luto

minha casa no seu coração

sonho-me tua

extensa

vermelha e viva

ouço dos nichos

uma voz que está comigo

escondida na eternidade

minha alma não terá sobrenome.
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como escrever o mar
se cabe mais do mar no esquecimento
do que na lembrança

se nada há do mar na consciência
senão somente a palavra
mar
além de outras adjacentes
como ondas areia e palitos de sorvete

como escrever o mar
se só o corpo o compreende
se quando tento escrever o mar
as águas se agitam ou
aparecem baleias encalhadas
muda-se a temperatura
o vento altera o curso do mar
desfazendo todo o percurso do poema

como escrever o mar
se cada vez que insinuo
aparece uma nova onda
engolindo uma velha onda
requerendo palavras novas
para afundar palavras antigas

o mar
como escrevê-lo
com um vocabulário finito?
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doer, dói sempre
senão doesse [até os ossos do espírito]
não teria sentido de ser vivido
senão doesse [até os olhos da espinha]
não teria sentido de ser vida.
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Em vez de mãos, pés postos;
Cabeças curvadas para baixo;
Movimentos laterais involuntários.
Olhos vagos,
Tristeza na pele e n'alma.
Ainda assim:
Cantos súbitos e trocas de carinho;
Um sinal de que a vida pulsava,
Embora o medo os apontasse o delírio.
Naquele porão havia dor,
Dor esta que nada cessava.
Privados de liberdade:
Os que quase ninguém valorizava.
O estado era crítico,
O silêncio gritava.
De lá partiram almas:
Muitas,
Poucas,
Todas sem nada.
Das tantas injustiças,
A mais vil fora indiferença.
Dos vários crimes,
O mais cruel: ausência.
Dos inúmeros culpados,
Todos fora o homem:
O mais frívolo em meio àquelas torturas;
Não refletiu...
Matou!
Sem gotejar uma lágrima.
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por mil anos esperamos marco polo

grande viajante enviado do grande khan

pros confins do mundo q é por inteiro

domínio do grande senhor

criamos nossa língua criamos nossa

música criamos nossos deuses criamos

nosso corpo pra impressionar os olhos

daquele q já viu o mundo inteiro

por mil anos esperamos marco polo

cada pedra colocada nas muitas ruas

de decápoles tão lá pra mostrar

o quanto nossa cidade é incomparável

criamos nossas mulheres pra serem

as mais belas criamos nossos homens pra

serem os mais corajosos criamos nossos

bichos pra serem os mais saborosos

por mil anos criamos tudo o q existe

pra q o enviado do grande khan

nos amasse mas o grande senhor

do mundo inteiro nunca nos viu
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Aos vinte morri. Eu os salvei. Fui cuspida, mastigada, bofeteada, descarnada... Eles
proferiram minha sentença: Vai com ele, Geni! Um viajante, vilão/comandante de um
zepelim prateado. Uma cidade onde todos esboçavam o mesmo sorriso perfeito, lugar onde
os corações eram secos, os corpos frios e as almas sujas. Para Eles, eu era um ser sem
dignidade, uma professora com diploma na parede, mas com o corpo tanto exposto quanto
marcado pelas sordidezes da vida. Uma incapaz de boas coisas. Uma insana. Uma puta.
Fui produto daquela cidade. Fui cria daqueles sorrisos. Aquele vilão/comandante assim que
desceu de seu zepelim disse à toda gente:

- Destruirei tudo! Seus imundos, quanta barbárie! Não merecem viver, são cruéis, vis...

O desespero levou os sorrisos perfeitos para o limbo. Eles imploraram. O vilão/comandante
ponderou... Seguindo a linha da cidade, com extrema bondade, propôs um acordo,
apontou para mim e disse-lhes:

- Quero aquela dama, hoje! Em minha cama. Se assim for, a cidade estará salva.

Logo, o burburinho e as obsecrações. A cidade ficou horrorizada. Por que Geni, a aberração
descarada? Imploraram-me em desespero. Afinal, a cidade inteira sempre achou que eu
era uma rameira, o que tinha demais eu dar para mais um? Lá fui eu em sacrifício, sem
escolha, sem juízo... E pensei que seria breve. Mas aqueles olhos famélicos, aquelas mãos
que nunca cessavam, eu gritei: Não! Pare! Ele fingiu não ouvir... Até um bicho pararia, mas
aquele animal-homem/comandante só queria se saciar, me olhou bem nos olhos, cuspiu
em meu rosto e sorriu. Eu gritei, tentei bater, chutar, morder... Tudo para não ver aquele
sorriso perfeito como os deles a penetrar as minhas entranhas. Ele não parava, grunhia
toda vez que eu gritava. Não tive mais forças para lutar, silenciei... Aceitei meu destino... A
cada gozo, ele sorria e eu me tornava vazia, uma matéria abjeta, só pensava no fim. Horas
de tortura para mim, de satisfação para ele, desmaiei por duas vezes, mas senti meu
corpo violado mesmo inerte. Quando enfim ele acabou de saciar-se, vestiu-se, e
novamente me cuspiu. Virei para o lado, sem forças, sabia que era o fim, ensanguentada,
vazia, transgredida, sem saber o que era vontade, sem saber o prazer do amor, sem nunca
ter consentido, esbocei um sorriso... Seria o primeiro. Ao sentir meus olhos fechando, vi o
vilão/comandante partir. Fechei os olhos para a vida, fechei os olhos da Geni. Em um
silêncio ensurdecedor, fui despertada aos berros: Era a cidade gritando assim:



- Joga pedra na Geni!

- Joga bosta na Geni!

- Ela é feita pra apanhar!

- Ela é boa de cuspir!

- Ela dá pra qualquer um!

- Maldita Geni!

Não me deixaram morrer. As aberrações não morrem. Transito entre eles sem matéria
aparente, sou aclamada pelos desvalidos e marginais. Sou lembrada como uma anomalia
por aqueles com sorrisos perfeitos.

Aos vinte, não sobrevivi a um estrupo. Aos vinte, tornei-me o reflexo de Esperança.
Aos dezenove, formei-me professora. Meu sonho de criança. Cumpri uma das promessas
que fiz à mamãe. Foram quatro longos anos de obstinação insana.

- Chegou Gení! Maldita! Infame!

- Suja! Descarada! Puta! O que ela pretende aqui? – era o que eu ouvia todos os dias.

Sentava sozinha, isolada num canto da sala, afastada de todos. Eu era uma doença
contagiosa. Olhavam-me com nojo e desprezo. Fui cuspida, massacrada, um deboche sem
fim... Os professores me ignoravam, mas eram obrigados a me aceitar. Desde muito cedo,
aprendi a ser sozinha, não me importava a opinião deles, afinal, era meu sonho e resistiria
por ele. Sempre soube que jamais me deixariam dar aulas depois de formada, uma
errante, uma aberração, era o que eles pensavam... Mas eu insistira. Era a forma que
encontrei de lutar contra Eles. Minha resistência passou a ser o simples fato de eu existir.
Cada olhar enojado, cada infâmia proferida, me materializava. Eu era o que diziam e o que
pensavam... Só que essa insistência em existir levara minha sanidade pra longe.

Aos dezoito fui presa. Três dias na cadeia, um dente quebrado e algumas escoriações.
Acusação: Injúria e Difamação. Apenas xinguei uma carola de vadia. Ela me agrediu antes,
mas... Eu sou a Geni. A Infame aberração! E ela, uma piedosa benfeitora da igreja. Carola,
solteirona... Pura! Santa! Que bondosa! Amasiava-se às escondidas com o banqueiro.
Rezava o terço durante o dia... Já a noite ajoelhava-se para o dinheiro. Eles fingiam não
ver. A cegueira imunda de sempre!... Os sorrisos perfeitos de sempre!... Sem ninguém
para interceder por mim, tive que fazer o que Eles me ensinaram: Negociei com o
delegado. Aquele porco! Sempre espichava os olhos para mim... Cedi às suas vontades, e
em troca: Liberdade.
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Aos dezessete conheci o sanatório. Andei por dois dias sem rumo, ultrapassei os limites da
cidade, bebi até meu fígado dar sinais de afogamento. Um homem perguntou me nome, eu
não lembrava. Sem dignidade, perambulante... Recolheram-me. Quando acordei dias
depois, estava amarrada, semi-sedada, violada. Duas semanas depois, o Bispo apareceu
de repente e com suas boas intenções e, incrível benevolência, convenceu o diretor do
sanatório de que eu era apenas uma ovelha desgarrada, não uma louca. A cidade sentira a
minha falta. Quem Eles iriam humilhar? Onde estava a Maldita Geni? Como expiariam seus
pecados sem a Puta para apedrejar? Minha sanidade começava a falhar, e eu bebia para
suportar.

Aos dezesseis, meu pai morreu e voltei para casa. Ela estava tão vazia que nem as
lembranças ficaram. Iniciei meus estudos na Escola Normal. Uma afronta para a cidade.
Usava o uniforme feminino, aprendi a me depilar e a lidar com a minha voz pouco
aveludada. Eles continuavam com aquele sorriso grudado nos seus rostos perfeitamente
felizes, mas os corações eram duros, as línguas ferozes, a caridade e a bondade passavam
longe. Uma gente suja na alma. Quando eu andava pela cidade, pedras acertavam meu
corpo em meio a risadas satisfeitas de canto de boca. Para entrar na escola, fiz sacrifícios.
Uma vez por semana eu visitava o gabinete do prefeito e, assim, realizava as suas
devassidões. Entrava pelos fundos sem que ninguém me visse, essa era a ordem. Todos
sabiam, apenas fingiam não ver. Eu me sentia suja e vazia, execrável, uma carne vil e
gasta que, ao sair, não podia ser vista. Eu me tornava translúcida, com o corpo triste e a
alma esgotada. Em troca, cursava a escola.

Aos quinze, passei a responder a cada agressão que eu sofria. Inútil... Descobri que os
alimentava com cada resposta. Os comentários antes velados, agora escancarados em
agressões diárias:

- Ela dá pra qualquer um!

- Maldita Geni!

- Joga pedra na Geni!

Eu dava sim... Para os maridos delas, para os filhos delas, quando não era para elas
próprias. Do verdureiro ao Bispo, TODOS me violaram. Eu não queria ser assim, eu não
sabia ser assim... Ensinaram-me a ser. Entre agressões e silêncios, sobrevivia.

Aos quatorze, tomei coragem e fugi de casa. Levei alguns livros e os poucos vestidos que
ainda me cabiam. Minha voz estava mudando, meu corpo crescia absurdamente. Aprendi a
beber;deixei o cabelo crescer. Vivi um longo período na rua. Descobri que nada era de gra-



-ça, tudo e todos têm seu preço. Fiz amizades. Eram vagabundos, bêbados, mendigos,
ladrões, loucos... Uma corja de marginais aos olhos Deles. Eu só via uma gente solitária,
abandonada, triste e com a dignidade arrancada. Uma gente que não esperava nada da
vida, odiada por Eles, usada por Eles. Passei a me prostituir. Precisava comer, subsistir.
Não escolhia: eram homens, mulheres, jovens... Gente de todo o tipo, de toda classe, e
também os sem classe. Às vezes, por dinheiro; outras só por comida e/ou bebida, até
mesmo por um agasalho... Viver nas ruas era difícil, sempre alerta. Fui espancada algumas
vezes, até aprender a achar um lugar seguro em meio a tanto abandono, em meio à
crueldade e à solidão. Mesmo assim, era melhor que a vida que eu tinha em casa. Na
rua... Não precisava me esconder de mim mesma. Podia externalizar o que sentia. Em
meio a tantas aberrações, eu era só mais uma excluída; por fim, éramos todos iguais:
Marginais.

Dos treze aos onze, fui abusada e espancada de forma intensa e ininterrupta. Não
entendia. Sofria. Estudava sozinha, com os livros empoeirados da biblioteca de mamãe.
Meu pai se tornara um bêbado, já me rejeitava há anos. Éramos sós. Ele tinha um grande
comércio na cidade. Não trabalhava mais. Era roubado pelos funcionários frequentemente,
sempre dizia que faltava dinheiro no caixa. A bebida tinha tirado suas forças, a tristeza de
perder mamãe e ter que me criar também. Ele odiava a minha existência. Não sabia lidar
comigo, mal me olhava. Vivíamos em um perpétuo silêncio. Aprendi a cozinhar, ou ficaria
com fome; lavava minha própria roupa, fazia todas as rotinas domésticas. Cuidava dele.
Não reclamava: eu gostava de cuidar da casa; aprendi observando mamãe. Eu era
independente naquela casa. Ele, um estranho, que eu tentava amar, mas não conseguia.
Ele bebia dia sim, dia não. Sua consciência alterada e sua raiva de ter que me criar o
deixaram violento: Batia-me até cansar... E ao perceber que eu usava os vestidos de
mamãe, batia-me com mais vontade, só para eu não esquecer a vergonha que eu era pra
ele. Em uma dessas bebedeiras, segurou-me firme e cortou meu cabelo com a faca de
carnes, me bateu até eu dizer que não era uma mulher. Eu não dissera, apanhei até
desmaiar. Marcas abraçavam meu corpo e eu só me perguntava: Por que ele não consegue
me amar? Por que ele me trata assim? Por que deixavam fazer tudo aquilo comigo?

A casa vivia cheia de amigos dele... E demorei a perceber o que acontecia, de fato. Eles
davam cada vez mais bebidas ao meu pai e, quando ele já estava inconsciente, me
levavam para o quarto e me obrigavam a todo tipo de coisa. Xingavam-me de bichinha.
Diziam que eu era um transviado, que eu deveria me acostumar a dar meu cu. Do
vendedor ao Bispo, todos me cuspiram, violaram minhas entranhas, arrancaram minha
dignidade, gozaram suas imundícies e perversões nos meu sonhos infantis. Eu só queria
ser professora. Só queria cuidar de papai.
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Aos dez, minha mãe morreu. Pneumonia. Deixei de ser amada. Eu prometera a ela em seu
leito de morte que um dia seria professora e que cuidaria de papai. Desse dia em diante,
passei a me chamar Geni. Tentei ser quem eu realmente era: Uma menina. Usava meus
vestidos na rua, deixei meu cabelo crescer. Fui expulsa da escola. Passei a ser apontada
por toda aquela gente até então sorridente. Papai ficara cada vez mais distante de mim.
Suportava-me apenas. Passei a ser invisível, um fardo e uma vergonha para ele.

Dos nove aos seis, minha vida era quase igual a das outras crianças. Vivia com meus pais
e frequentava a escola. Meus pais e eu fomos morar na pequena cidade de Esperança,
quando eu tinha seis, por causa da saúde frágil de mamãe: ela sofria dos pulmões. Logo,
papai estabeleceu seu comércio de tecidos. Era uma cidade limpa, com uma linda praça
florida, uma igreja matriz e uma gente que sempre estava sorrindo. Eu era muito apegada
à mamãe, apreciava seus vestidos, seu longo cabelo caído pelos ombros magros, seus
sapatos de salto... Como ela me amava! Ela sabia o que eu era... Ela aceitava quem eu
era. Uma mulher doce, amável, que sempre me abraçava, penteava meu cabelo e me
chamava de Geni.

Meu pai era um homem sério, mas afetuoso com mamãe. Quando ouvia mamãe me
chamar de Geni, gritava:

- Não tenho filho com esse nome! Vai transformá-lo em um transviado! Uma aberração!
Ele precisa de uma boa surra! – urrava ele. Mamãe sempre me protegia.

Eu sempre ouvia por trás das portas: meu pai sempre falava que eu era doente.
Frequentei até os nove anos. Usava uniforme masculino, era chamado por todos pelo meu
nome de batismo: Genivaldo. Eu até era apaixonada por Margarida, uma menina linda, que
nunca falara comigo. Ao mesmo tempo em que eu gostava das meninas, queria me vestir
como elas. Era isolada. Não tinha amigos. Não me lembro de um dia em que não me
sentisse no corpo errado. Eu sempre quis ser Geni. A menina Geni. Ter cabelos longos
como os de mamãe, usar saias plissadas e vestidos esvoaçantes. Eu dizia para mamãe:

- Mamãe, um dia vou ser professora e vou me casar com a Margarida!

Ela respondia:

- Meu filho, duas mulheres não podem se casar...

Mas me consolava: Eu só quero que você seja feliz! – dizia ela.
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Em casa, eu era chamada de Geni por mamãe, ela me deixava usar vestidos, ela me
amava. Meu pai pouco falava comigo. E, quando falava, era pra dizer que eu era doente.
Para a cidade, eu era o menino Genivaldo, usava roupas masculinas e, com orientações de
papai, jamais poderia contar para ninguém como eu vivia em nossa casa. Ele me obrigava
a fingir ser um homem, para quem sabe “aprender a ser um”. Era o que ele dizia... No
início, não era difícil esconder quem eu era para a cidade: Afinal, eu gostava de meninas.
Mas aquelas roupas, o cabelo cortado rente à nuca, aqueles garotos estúpidos, aquela
coisa balançante que só os meninos têm, me deixavam enjoada. Definitivamente, eu era
uma menina.

Aos cinco, minha primeira memória. Não me lembro de nada antes disso. Aqueles olhos
castanhos vidrados em mim, aquelas mãos me afagando amavelmente... Era papai, que
com sua voz grave e macia dissera:

- Genivaldo, você é o filho que eu sempre sonhei em ter.
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Como se eu estivesse mais sozinho
Do que estou e minha casa não tivesse
Espelho. Sem ser reconhecido, nem 
Por mim mesmo, atravesso o tempo
Da indigência, de mãos dadas com 
Heidegger. A mulher amada, ausente,
Cria um buraco maior que a cratera
Do metrô, linha amarela, em Pinheiros.
Minha cidade não é mais minha cidade:
Lugar de moradia. Todas as casas onde vivi
Desapareceram do mapa. Ninguém mais
Dá a mínima atenção pra essas coisas.
E eu fico apalpando frutos derrubados,
Caminhos percorridos. E eu naufragado.
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Esvaiu a mágoa

O lenço

As vias pagas

Toda lembrança,

No retorno foi rápido 

Como gozo quente

veio insípido 

Atolado de todo aquele sentimentalismo

Barato mas sincero

Querendo gerar filho

Querendo recuperar carinho

Querendo o amor

Perdido no mundo vil 

Que por arrogância 

Fez-se mergulhar de braços abertos

Quebrou o coração

O pau e todo o resto

Veio meio lamacento

Me ofereceu um cigarro e ficou.
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o corpo entardecido

passeia na escuridão

sonhos expelidos são comidos

a carne amarelada sem tempo

amolece por fora e por dentro

aguardando o buraco de cimento

o corpo vagaroso

antes de morrer no buraco

grita labaredas do fim:

nada é o corpo

nunca foi nada

o corpo entardece

a noite chega

para NUNCA mais ser tocado.

existir amado é q não é

triste em mim.
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a Terra, era reza

te espera em uníssono caos]

até a guerra que nos habita preza

por algum silêncio.

já estamos distantes

o suficiente, mas o pensamento

ainda voa, pensamos, em eternos desleixos –

as batidas borboletais

e o leve sopro devastador

dos teus lábios –

os corações agora estão nos drones.

um único refúgio construído

na vasta lindeza da solidão

aos poucos é desescrito, lenda –

eu lamento a lonjura do seu corpo, 

os batismos, os beijos 

em desejos desconexos, nossos

tempos não permitem mais nomes

no entanto cada palavra tem,

letra por letra, o próprio gosto

[e milhões de você e de mim, migram

do estômago aos olhos,

naufragam no meio da garganta

soltam-se dessa angústia

me deixam sem palavra,

presa,

me deixam... me deixam...
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Eu fingia que acreditava em papai Noel. Minha dissimulação era sincera.
Sabia que papai Noel não existia. Este desencantamento me custava
grave crise de consciência quando tinha que lhe endereçar uma carta. Ao
longo do texto, dirigia-me o tempo inteiro como se falasse com um velho
gorducho, de barba e cabelos brancos, que talvez até estivesse
segurando uma coca-cola. Terminada a mensagem, enfeitada com
adesivos de caderno e desenhos à caneta com glitter, colocava-a
pendurada nos galhos da única árvore de natal que tive na infância. Todo
final do ano, surgia o burburinho de que iríamos comprar uma nova, mas
só trocávamos o pisca-pisca.

Sempre soube que papai Noel era minha mãe, embora nunca tenhamos
conversado sobre isso. Não houve trauma nem desapontamento. O que
eu não sei era se minha mãe sabia que eu sabia. Dezembro ainda no
bocejo, e ela já começava a me cobrar a elaboração da carta. Dizia que
tinha de escrever ligeiro porque papai Noel precisava se organizar. Já
eram tempos de vacas magras. Tanta pressão que o estômago doía e a
garganta apertava pela vontade de dizer-lhe que não iria pedir algo caro.
Mas eu era só cumplicidade. A culpa de saber das coisas cedo demais
era minha, não dela.

Isso foi me tomando a vida de uma forma tão graúda que disfarçar
negatividades passou a fazer parte da rotina. Fingia não ter medo de
escuro. Fingia vestindo o teatro como hobbie. Fingia ter uma autoestima
que não tinha. Porque lidar com o fato de ser de verdade doía demais. E
minha mãe sabia como era isso. Durante anos, enquanto seus presentes
ainda eram revestidos da ideia do velhinho, a gente se compreendia no
silêncio de que certas mentiras traziam realidades mais bonitas, ainda
que pouco, ainda que carnaval. Magoar pequeno, eu também já fui
percebendo de logo, devia ser coisa de mãe.
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Não creio que deveria ser motivo de vergonha

Por assim querer tanto de verdade

Atingir em cheio a parede com minha face

Não acho nem um pouco contraditório

Em cada momento de choque 

Em cada encontrão forte 

Em cada lasca de sangue sobre a pintura velha da parede

Um rasgo no rosto outro rosto morto 

Um choque uma face outro choque outra face

Gosto tanto de gastar meu rosto contra a parede

Nada contra vontade

Faço por amor mesmo arte 

Cada vez que faço parte dum machucão de sangue talha no bloco de concreto

Nada contra vontade 

Amo mesmo dor arte de machucar o sangue da testa da bochecha 

Do pau da venta 

Arranho completamente minha identidade e quando acerto de novo

Já é outra nova 

Gosto de explorar dores partindo pequenos vasos sanguíneos

Estourando rugas no impulso 

Explodindo sucos antigos do centro do rosto

Que logo volta novo 

E volto a arrebentá-lo e de novo volta novo 

E não encontro jeito de desconfigurá-lo

É uma porta sem fundo 

Onde atravesso 

O muro de pancadas só com o rosto

E nada encontro

Dor 

E o gosto do sangue que escorre a boca 

E lambo 

E cuspo no muro 

E esmurro o muro

Com a face dilacerada

Que se pinta nessas cores de arte paralaxe infinita 



Hoje faz alguns anos que tudo aconteceu. Era um jovem sem
nada, a caminhar descalço, e por isso, os pés ardiam em
rachaduras. Tantas ruas, tantos becos, tantas vielas; tanta
angústia, tanto sono, tanto repúdio. Às vezes era como se
algo/alguém gritasse, outras vezes, como se aquele mesmo
algo/alguém não tivesse forças para assim o fazer. Queria
um minuto do tempo alheio, sequer atentavam-se a isso.
Desejava, fervorosamente, a conquista dos dias limpos,
contudo a sujeira prevalecia. O sopro dos ventos não era
suficiente para refrescar essa alma vazia. Cada pedaço de
folha seca ao redor de si trazia uma lembrança triste do que
vivera em tempos idos. Cada galho partido, ou mesmo ainda
grudado a troncos podres, recordava os detalhes de cenas
sórdidas. Caos! Não sabia o que era pior: viver sem vida ou
ter as verdades desnudas bem abaixo do nariz; caminhar
sem pernas ou conhecer as vítimas a quem assassinou.
Ainda não o sabe! De longe vê-se uma vida jovem com
problemas velhos. Talvez seja porque surgem cabelos em
locais indevidos, ou porque eles simplesmente se deleitam
na culpa por não crescerem. Talvez o maior problema resida
na roupa que a cobre, ou que, audaciosamente, não a
protege dos atritos. Com certeza é pelo tudo que foi, que
agora se deixa envolver pelo “efemerismo”. Com certeza é
pela graça não alcançada, que agora grita, calada, quando
vagueia nos campos obscuros. No mais, é uma consequência
tardia, um gosto prolongado na boca, uma troca de afeições
nunca antes experimentadas. Avultadamente é o que tem:
os extremos cegos não só de uma, mas de duas navalhas.
São inúmeros os elogios; na mesma proporção, o desserviço
ao entusiasmo. São tensos os disparates; mais ainda, os
retornos à visão. As estradas são sinuosas. O caminhar é
denso. Mas a luz está logo ali... serenando tudo; e aos
poucos o ar adentra os pulmões, animando célula a célula,
num ritmo reverberante de aceitação. Aceita-te!



Uma semana sem água no chuveiro, tomando banho de bica, com a
porra daquela bacia de alumínio, água gelada do caralho. A água do
chuveiro pode pelar do jeito que for, pode dissolver o couro do braço, mas
eu fico no banho a noite inteira se deixar. Não tô acostumado com isso, e
digo logo, não tô nem disposto a esse fardo. O problema é deles se a
situação tá do jeito que tá. Quem nasceu pra Luís XIV, meu bem, não vinga
Francisco de Assis. Fizeram questão que eu fosse o melhor e me criaram
com as melhores coisas, conseguiram, só quero o melhor de tudo,
começando pelos prazeres da vida, que convenhamos, é o que importa, o
povo fala, fala, mas na hora do vâmo ver, todo mundo se abre para umas
coisinhas erradas, pra uns bagulhos caros, é a vida, é o povo.

Eu sou o que sobrou de razão aqui em casa. Se minha mãe não fosse
tão desmiolada, não tinha exposto o banana do meu pai daquele jeito.
Cara, todo mundo sabia que ele metia chifre nela, ela sabia também, mas
gostava de dar uma de besta. Acho que foi o excesso de ponta que fez ela
surtar, porque só pode ter sido surto, bicho, a mulher jogou nas redes os
desvios de grana do cara, meu irmão, durante as eleições, e ainda jogou
indireta dizendo que ele era viado. Puta que pariu, eita mulher burra.
Separava e pedia pensão, uma gorda pensão, e se ele não quisesse dar,
chantageava. Resumindo, deletou o esquema de pai, e ele, é claro, se
safou na maior cara de pau. O velho menti bem pra caralho, até eu tenho
que tirar o chapéu pra ele, agora tá aí, respondendo em liberdade, curtindo
com as vagabas, e se brincar até com os viados.

E mãe? Mãe se fudeu. Meu pai com ódio dela, dá a pulso uma mixaria
por mês, que mal serve pra pagar as insulinas da vó. Pra mim, o
desgraçado não dá nem um real, diz que não tem obrigação com um
vagabundo de 23 anos. Fiquei irado quando ele disse isso, chamei ele de
viado, de ladrão, umas cinquentas vezes, só me calei quando o capanga
dele me deu um chute e eu fui parar do lado de fora do portão.

44



Tamô numa miséria da porra, bicho. Deram o prazo de quinze dias pra
cortar a luz, a água só liberam depois das 22h, e assim mesmo, mais fraca
do que mijo de velho. A vizinha é uma tia legal, vez por outra ela cede o
banheiro dela pra eu tomar uma ducha, o problema é que a peste só bota
o aquecedor no modo inverno, e ainda inventa de querer esfregar minhas
costas enquanto eu tô me ensaboando. Nada é de graça, mano, e
pensando bem, essa vida não dá pra mim não. Sim, eu sei, querido, eu já
fui atrás de trabalho, mas só quero na minha área, e infelizmente o
mercado pra arquitetura tá uma merda. Assalariado também eu não quero,
não tô com a cara de besta de ter passado quatro anos tirando xerox,
aguentando aqueles pseudos do saber, pra ganhar oitocentos contos por
mês e andar de ônibus. Não meu irmão, que se foda outro, não eu.

Já a doida da minha mãe disse que não vai ficar parada não, vai
revender joias. Cara, eu dou a maior fé, porque assim ela me sustenta,
mas conhecendo a velha do jeito que é, ela vai acabar regulando um anel
ou um brinco daquele kit, duvido que ela aguente ver as amigas usando
aqueles troços e ela não.

É duro, mas é mais ou menos isso, maluco. Já vendi meu notebook,
acho que ele cobre metade do teu bagulho, só tô com iphone, e dele não
quero me desfazer não. Tô ligado no teu recado, tô ligado que tu precisa
da grana, mas não é pra tanto, né brother, fique de boa que semana que
vem te pago o resto, só preciso de tempo, só isso, mas se você continuar
mandando emotion de revolver com carinha morrendo, bicho, aí o negócio
embaça, eu vou ter que te bloquear.
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Vazio.

Vá, cio horroroso e sem afeto.

Desafeto-lhe como despetalo

Uma flor de plástico.

Sem vida lá, nem cá.

Apenas remorso.

Remoço, no entanto.

Pelo simples fato de falar.

O que sinto.

O que penso.

O que peço.

A você.

Faz o favor...

De me esquecer.
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TODO DIA EU puxava o gatilho. A bala de prata
dançava com um negro. O chão de cimento
queimado era o sustento da mãe que chorava. A
minha ria, aliviada.

Um corpo preto cortou uma arma branca em
dois gumes. Meu parceiro, o Silva, fechou o zíper
da calça enquanto eu abria o saco.

Não pode deixar pingar o resto do corpo em
terra seca, ele disse. O rio abraçou o saco que
afundava e brilhou da cor do morto.

A lua é o rio do espaço.
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Chovia. Mais do que havia chovido
ao longo do ano. O céu chorava minhas
lágrimas de verão. Sabíamos o que
estava por vir. Não são todas as flores
que se apaixonam pelos dias tristes. Os
saltos batendo na madeira indicavam
nossa morte. Mesa posta para duas.
Juntas éramos a vida da casa. Maiores
que a vida janela à fora, ditávamos quem
eles eram. Ela deixou as mãos pousarem
no colo, entregando-me o controle. Disse
que preferia as minhas pernas tortas,
que sozinhas não permaneciam em pé;
meus olhos de vidro, presos aos dela.
Sorri com tamanha ingenuidade, e
lembrei a ela que não podia mais ser sua.
Encarou-me tão profundamente que por
alguns segundos acreditei que se afogara
em mim. Dentro de mim florescia um
broto. Fora cavado com minhas unhas de
porcelana, alimentado pelo vento e
aguado por lágrimas pintadas. Ela me
disse que aquilo não era lar. E realmente
nunca havia sido, até aquele dia. Se
levantou, atraída por algo que não podia
enxergar. Não sabia o caminho de volta,
e quando mais ela queria, menos
encontrava. Colou o rosto no meu,
querendo chorar, mas não conseguiu.
Arranquei suas raízes de mim, deixando-
a presa ao seu reflexo no brilho dos
meus olhos. Vazio como a casa de
bonecas que construiu em mim.
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Um homem branco nunca será o rei da selva
Leopoldo matou dez milhões
Todos os que não deveriam morrer são enterrados na Mãe,
nem são enterrados
Leopoldo segundo
Guilherme segundo, alemão, matou os herero e os nama
Gaiola flutuando no mar cheio de pretos, navio negreiro
Nação vizinha feita de estupros
Nenhum inglês bronzeado dará ordens aos leões, nem aos gorilas
Seu urro é silenciado por lamentos e últimos suspiros de quinhentos anos
Do outro lado do oceano, vejo irmãos pretos cercarem a morada de Tarzan
Empunham espadas e lanças afiadas de guerreiro velho,
mas foi uma árvore que o apunhalou
Um homem branco nunca será o rei da África
Uma rainha de ébano surge no seu lugar
e alimenta todos os seus filhos com seus seios fartos
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Estas coisas ocas
o abismo
o vazio
a ausência
povoam-nos

existir é mesmo uma travessia intermitente
e viver é na inconstância de existir

viver é na abertura e fechamento
da luz,
do mundo,
do humano

Por isto, quando
é só nas demoras do ser
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Em outra parte o jornal anuncia

em uma cidade sitiada
uma massa
entre escombros
marcha

tudo fratura e desmancha
não sob o peso da existência
sob o peso da bomba

eis a geografia literal das coisas ocas
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Se eu não fosse normal subiria no prédio mais alto da cidade e passaria a tarde a
cuspir lá de cima, só pra ver o cuspe se dissolver em maresia muito antes de
atingir os transeuntes indefesos. Talvez por um instante me perguntasse por que a
palavra transeunte é tão macia de falar, enquanto o sol incendiaria o céu de zinco
sobre os armazéns do porto e os pesqueiros ancorados no miolo da enseada.

Eu atravessaria a América do Sul numa Kombi verde com bandeirolas nas antenas,
se eu não fosse normal. Tocaria violão até de madrugada com um bando de
peruanos bêbados, dançaria balé num anfiteatro coberto pela selva, beberia anis,
desceria as carreteras com os vidros abertos pra sentir meu nariz gelado; em
Cartagena das Índias, embarcaria em um vapor fluvial numa viagem sem fim nem
começo. E amanhã de manhã iria correndo declarar amor à menina da banca de
revistas pela centésima vez, e recitaria para ela os personagens de Dostoievski e
todos aqueles apelidos, um por um, pausadamente, só para vê-la dar risada do
meu russo com sotaque da Jatiúca pela centésima vez.

Se eu não fosse normal eu certamente só comeria com as mãos, e limparia os
dedos nos paletós dos burgueses na frente da bolsa de valores. Atiraria pedras na
cavalaria com uma funda e um escudo improvisado da tampa de uma lixeira. À
meia noite, numa praça do centro, desafiaria um nazista pra um duelo à moda
antiga, com pistolas numa caixa, paraninfo, dez passos contados e uma bala no
peito. Depois dançaria o xaxado ao redor do cadáver, sob aplausos das travestis e
dos moradores da marquise.

Na madrugada embarcaria clandestino em um trem da litorânea, e acordaria com a
baderna das aves marinhas e o cheiro de pescado em uma cidade cujo nome já
não lembro. A luz aguda avermelhava os telhados todos de uma vez. O céu agora
ficava roxo de aves migratórias. Ventava. Na pensãozinha perto do cais, eu
enrolava um baseado na folha do antigo testamento que achei no criado mudo.
Depois ia pro mercado do cais, comer sardinha frita e comprar uma percata de
couro pra o carnaval do ano que vem.
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Eu sentaria nu na escada do tribunal, com uma flauta de osso e uma cuia pra
recolher as moedas. Evocaria minha origem xucuru, ou caeté, e pisaria o toré ao
redor da estátua do herói da pátria. Depois, junto com meus irmãos e irmãs,
destruiríamos a marretadas a estátua, com cavalo, chapéu e tudo. Dançaríamos a
dança da guerra, depois a da paz, depois a da chuva, e depois prosseguiríamos
dançando sem motivo algum, só porque é bom dançar na chuva que nós mesmos
provocamos.

Eu libertaria os caranguejos dos bares da orla - seria meu primeiro ato político, se
eu não fosse normal. Abriria as gaiolas como se fosse o Bolívar. Os fregueses
subiriam nas mesas ante o exército de pinças armadas, as tropas do mangue enfim
retomariam a cidade aos imperialistas. Aos gritos de liberdade, eu escaparia
correndo dos homens normais, com suas cordas e suas roupas dolorosamente
brancas. Mergulharia no mar. Fugiria a nado até a África. Circunavegaria o cabo do
medo e o das tormentas, os arquipélagos esquecidos, os monstros marinhos, os
demônios das profundezas.

Se eu não fosse normal, passaria uma semana imerso em haxixe num terceiro
andar no sopé do Himalaia. Me pintaria de azul e laranja, e desfilaria de manhã em
um elefante enfeitado de margaridas. Aprenderia a tocar cítara, praticaria o sexo
tântrico, entraria disfarçado no harém do rei e abriria todos os cadeados. Fugiria
em um balão perseguido pela guarda real, que me atiraria flechas inúteis do chão
cada vez mais longe. À noite perscrutaria as constelações com uma luneta de
cobre, enquanto a sombra do balão desliza sobre o Índico, embalada pela monção
agreste de janeiro.

Eu aprenderia o nome das galáxias e dos peixes. Daria de comer aos gatos de rua.
Beijaria sapos e lagartixas. Sairia de bicicleta à tardinha pra gravar o som das
ondas contra a ruína do farol dos naufragados. Colecionaria nomes de pássaros
inventados, deusas da mitologia tártara, cidades soterradas por cataclismos
bíblicos. Acariciaria o punhal de prata que minha avó trouxe do interior da
Romênia. Quebraria espelhos. Atiraria relógios pela janela do oitavo andar. Não
usaria sapatos. Só amaria quem me ama. E jamais sairia da cama antes das onze.
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Fruto... Cresce em meu ventre um embuste. Um intruso habita as minhas entranhas. Ela é
seca, quer este fruto. Sinto-me tão vazia. Aqui é úmido e escuro. Ouço gritos todo o tempo...
Arrepiam-me. Uma voz grave perturba meu sono: Ladra! Três doses de Aqua Tofana, e a gripe
o abateu... Cuidei dele com tanto amor... Velei seu último sono... Amanheceu... Amarrei seus
membros, cuidei para que ninguém o escutasse... Escrevi com um punhal em seu peito o nome
de sua dona! Um sorriso estampou meus olhos. Ensanguentado, sem entender o que
acontecera, bebeu sua sentença. Enganada, cuspida, violada... Suja! De pagante a verduga do
amor... Mamãe sempre me visita... Prometeu me tirar do escuro... Gosto quando me abraça!

Pórcia não suportou perder seu fantoche: Lourenço!... Era noite, a infelicidade andava
comigo... Após um dia de trabalho no jardim, recolhi-me. Lourenço não estava em nosso
quarto. Aguardei como sempre a sua presença... E, novamente, a inquietude da solidão.
Cansada de promessas vazias, saí à sua procura. Comecei pela ala nobre da casa... Silêncio
profundo... Andei pela ala dos serviçais... Meus olhos inchados avistaram uma fresta de luz... A
aproximação foi lenta... Gemidos rompiam o vazio... Um pesadelo: Ouvi a voz de meu
Lourenço!... Falava de amor!... Sobre o seu amor por Pórcia... E lá estava ela: Com perfeita
beleza... Desnuda ao seu lado. Ela sorria: Dizia que o plano dera certo!... Vingou-se do judeu
que a seu pai tinha ofendido... Ela tinha Antônio, seu grande amor... Chamava Bassânio de
tolo, apenas uma peça em seu xadrez sem rei. Mais gemidos. Mais escárnios... E para ela: O
gozo! Ele a amava... Me usou para tê-la em sua cama. Eu era o seu sacrifício... Pórcia, seu
bálsamo. Cria do silêncio, fiz o de sempre: Engoli o choro. Voltei ao nosso quarto.

Inflorescência... Murchei! Antes mesmo de florir! Em meu coração, eu era a esposa de
Lourenço. Dias felizes me aguardavam... Ele recebeu o meu dote! Expectativas frustradas...
Era só silêncio, ausência... Cobranças e... o de sempre: Servidão. Fugir de casa, abandonar
meu pai... Roubá-lo... Foi muito difícil. O amor tem suas mazelas. Lourenço era tão doce
comigo... Não sei o que mudou... Não entendo! Antes, lindas cartas trocadas... Beijos
roubados, mãos ansiosas... Passamos a viver juntos na casa da Senhora Pórcia. Ambos
servidores. Não reclamo, além de uma beleza angélica, ela é muito bondosa com seus criados.
Penso que Lourenço sente o fardo de ter se amasiado com a filha do Judeu.
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Folhas. Minha vida começa agora... Adeus, Judia!... Vesti-me de pajem. Abarrotei em uma
pequena arca joias, dinheiro, objetos de alto valor de meu pai... O suficiente para nos manter
por um tempo. Fugi do inferno que era a minha casa..., a minha vida... Lourenço tinha tudo
planejado... Segui as instruções de sua última carta... Enfim, a felicidade iria me abraçar.
Conheci o amor. Uma única troca de olhares. Eu pouco saía... Meu pai me mantinha longe das
vistas do que ele chamava de “malditos cristãos”. Para a minha fortuna, Lancelote, nosso
servidor, o conhecia: Lourenço!... Ouço música! Ao perceber meu interesse, Lancelote
confessara-me que Lourenço sentia o mesmo... Ah! O Amor!... Começamos a trocar cartas...
Apaixonadas cartas! Senti seus lábios por duas vezes ao escapar da vigilância de meu algoz:
Meu pai!

Caule. Quero fugir dessa casa. Filha do descaso e da tragédia. Nunca quis ser eu. Apontada,
ofendida, rechaçada... Ser filha de um Judeu é um grande fardo! Viver aprisionada, sem
amigos... Sem mãe ou amor... Quero ser como os outros: Quero ser feliz!... Cristã!... Antes de
ser Shylock, ‘O Usurário’, Levi é meu pai. Eu o odeio pelo seu comportamento possessivo, por
me deixar presa..., por ser Judeu!... Eu o odeio mais ainda por ter me tirado mamãe...

Rizoma... Um emaranhado de nós. Uma casa marcada. Nela, uma família de judeus... Não
tínhamos criados... Mamãe se fechava em melancolia... Papai cada vez mais distante... Só
pensava em seus ganhos, em seus inimigos..., em ser respeitado em Veneza. Era tarde de
primavera... Papai estava em Belmonte cobrando devedores... Ouvi gritos!... Corri para o
quarto de mamãe... Tirei o punhal de suas mãos, abracei todo aquele sangue... Ela não tinha
mais forças!... Olhou-me docemente, beijou meu rosto, me abraçou..., caída por cima de
mim... Abraçadas como uma só pessoa..., ali fiquei por dois dias até papai voltar... Não podia
me mexer, o peso da carne já quase fria de mamãe sufocava-me a cada minuto. Quando papai
nos viu abraçadas, pensou que estávamos mortas!... Chorou por algum tempo... Ao perceber
que eu vivia, vi culpa em seus olhos.

Semente. Era um recomeço. Uma família de judeus mudara para Veneza. Um negociante, uma
professora de cravo e uma linda e sorridente garotinha. Só queríamos ser nós mesmos... Sem
medo..., ameaças..., ataques... Só queríamos o abraço da felicidade.
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De onde vem, oh! marinheiro? Da cidade além–mar,

Do povoado corrompido, da sua angustia urbana,

Do núcleo rural, esquecido ou de nenhum lugar?

Dia louco, sem você, me fez a insana das insanas!

Aqui, na minha canção, eu ofereço… a paz,

Ofereço meu corpo, quase sem alma, de solidão.

Ofereço o amor que nunca teve e ofereço mais:

Eu me dou para você, caso ainda tenha coração.

Vem! Vem para meus braços, desconhecido amigo,

Nas ondas da minha paixão e da sua libido!

Eu quero apenas você, assim, junto de mim…

Serei sua mulher, sua companhia na areia,

Não serei mais triste (e faminta) sereia.

À deriva, à espera de um apaixonado “sim”…
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desabei os ossos da ilusão
me desfazendo em sangue
pisado de solidão quente
caos enroupado da carne
do tempo velho e sóbrio

dentro tudo tem ares leve de pedra

um sopro de luz alvorecendo a pele

alando úmidas memórias

realeza de uma alma bigorna

que se debruça sob esse corpo magro

a pousar sob as pálpebras do tempo

curto longo cheio de horas lesas

tiquetaqueando à beira do abismo

abeberado de rosas.
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Gemidos pungentes ecoavam
Ruínas esquartejadas de sangue
Homens com fibras de acrílico
Meninos dissolvidos a pó

Faces carbonizadas em medo

Passos irrefutáveis dos vivos
No caminho das lâminas de aço
A serviço da mão destra

Olhos mutilados de sal
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publicado no livro Novo Teatro, IOGR. 2015; 
Publicou em diversas coletâneas, no formato 
físico e digital. E-mail: iriwelton.c@gmail.com 
Rede social: facebook.com/iriwelton.caetano

Apenas uma pessoa, de outras que existem, que 
luta contra toda aberração. Nascido nos anos 90, 

hoje, estudante de história na Universidade Federal 
de Alagoas. Foi na Universidade onde conheceu 

algumas obras literárias que influenciou a escrever; 
a exemplo de Dostoievski e Maiakovski. A grande 

inspiração do que está sendo publicado foi a partir 
das postagens de Alberto Frederico Lins Caldas.

meu mail: cidbrasil@hotmail.com



Nascida em Maceió, em 1990, é graduada em Letras pela 
Universidade Federal de Pernambuco, estado em que morou 
por uma década. Hoje, vive em sua cidade natal. Escreve 
em seu blog pessoal: lunasalazarpoemas.blogspot.com 

nasceu em Teresina, PI em setembro de 1988. 
Participou da coletânea Quebras – uma viagem 

literária pelo Brasil, lançada em novembro de 2015. 
Tem poemas publicados nas revistas Germina, 

Mallarmargens, Escritoras Suicidas e The São Paulo 
Times e nos sites LiteraturaBR e Livre Opinião –

ideias em debate. Mais: 
nayarafernandes.wordpress.com

Nasci e vivo no município de Campos dos Goytacazes-
R.J., cursei Formação de Professores e atuo como 
promotora de leitura na Rede Municipal de Ensino. 
Escrevo poesia porque nada se perde sentindo. Blog: 
www.professorahildahelenasempre.blogspot.com.

de Maceió, tem vinte anos. Leitor de Borges, 
Clarice e Poe, prepara um volume de contos 

improváveis, já impressos em algum universo 
perdido. Cheio de projetos literários que não 

saem da sua cabeça. Cursa Jornalismo na UFAL.

mora em Araçatuba/SP. É professor. Mantém 
o blog agradaveldegradado.blogspot.com.br. 
Tem poemas publicados nas revistas Diversos 
Afins, Germina, Gueto e Mallarmargens e 
traduções nas revistas Escamandro e Modo 
de Usar. Participou da exposição Poesia Agora 
no Museu da Língua Portuguesa e da 
antologia 29 de Abril: o verso da violência.

Nascida em Maceió, Alagoas. Bruna tem 22 anos 
e é formada em Letras pela Universidade Federal 
de Alagoas. Publicou, em 2016, o livro 'elos e nós' 
pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Contato: 
brunawanderleyp@gmail.com



Em 2017 Alagunas entra também no SoundCloud.
Convidaremos pessoas para recitar poemas publicados nas edições da Revista 

expandindo os horizontes de possibilidades da Alagunas. A previsão para o início 
das publicações é para março. Nosso perfil já foi criado. Siga-nos também por lá.

soundcloud.com/alagunas




