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Com a minha besta / Eu matei o albatroz. De Samuel T.
Coleridge, tomamos os versos. De Gustave Doré, tomamos as
gravuras. De A Balada do Velho Marinheiro – Alagunas #5:
Albatroz. Primeira edição da Revista em 2016, publicada em
31 de janeiro deste ano. Com 31 textos de autoria de 20
autores.

A origem da palavra é incerta. Talvez derive de al-ghattas
(águia do mar), do árebe; ou do arábico al-quadus (jarra); ou
até do português alcatruz (lâmina de uma roda d’água). O
que é certo é que o pássaro sempre foi um sinal de boa sorte
entre os marinheiros. Em seu grande poema Coleridge narra
as reviravoltas na vida do Velho Marinheiro que, para a
desgraça de todo o navio, abateu o albatroz.

D’A Balada surgiu a expressão, usada no inglês, “um albatroz
em torno do pescoço”. Que fala dos obstáculos, empecilhos,
fardo pelos quais alguém pode passar. No Corão (17, 13; 27,
47; 36, 18-19) é usada a figura da ave para representar o
destino: No pescoço de cada homem, atamos seu pássaro.

E se a grande autonomia alcançada pelo Velho Marinheiro for
o momento do assassinato do albatroz? E se, mesmo com
toda adversidade causada pelo abatimento do pássaro, o
Velho Marinheiro só e somente só neste pequeno instante
tiver alcançado a plena liberdade? E se toda a desgraça
posterior tenha sido somente o “preço” a pagar pela ousadia
de abater seu próprio destino? Podemos pensar que o instante
de atirar a flecha tenha sido seu grande sim para a vida.

Alagunas #5: Albatroz quer ser a flecha. Porque não pode
ser o pássaro, ou o marinheiro, menos ainda a autonomia, a
liberdade ou o grande sim. Mas pode ser a arma para ferir e
quem sabe até abater os que sobrevoam, pretensamente,
ditando rumos.
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muitas vezes por gozo a tripulaçao

pega um albatroz imensa ave marinha

insensivel companheiro de viagem seguindo

o navio deslizando no abismo amargo

tao logo colocado sobre o conves

o monarca do azul desfalecido e envergonhado

deixa cair suas grandes asas brancas 

como remos penduradas ao seu lado

como no limbo o viajante alado tomba

ontem tao belo hoje é infame e feio

um pra irritar leva ao seu bico o cachimbo

outro mancando imita o aleijado q voava

o poeta é como o monarca do azul

enfrenta a tempestade e ri do arqueiro

exilado no chao entre risos e vaias 

é impedido de andar por suas imensas asas

Traduzido do francês por Geovanne Otavio Ursulino.



o alpinista é um lagarto escalando

a fina tela de vidro de um alto edifício

e o bêbado celebra o porre a bebedeira

um fogo de artifício que explode na mão

de uma criança imaginando uma fogueira

desde já o alpinista prevê a sua queda da

montanha de sua arrogância querem asas

querem paraquedas da mais solar lona do

chafurdo que marmoteia o óbvio suicídio

carrega um homem suas costas encurvadas

o alpinista é uma sombra de veias no lenço

puxado pelo vento pela insalubre lembrança

do que foi perdido se acaso foi um dia vida

do que foi ganho se a morte comprar o perdão

perdem a alegria e o mundo independe disto

acordam os pássaros nos ninhos esfarelam

os seus encaixes de lama e de gravetos na

arquitetura submissa o despertar quebradiço

fica a ignorância de não ter vivido e de não

ter sobrevivido para apenas ferir-se no rito





no princípio
era o berro

o caos do acaso
pedaço de nada nó de garganta guilhotinada

no precipício de tudo
estava o silêncio semente

de toda palavra

a palma aberta            vazio
rindo             distribuindo fogo

por todas as bocas

no particípio era a voz
a vez de ser

a fala oblíqua 
fálica nada flácida 

à fórceps
do querer atômico 

das pedras que rolam               da dança dos genes
o sorriso banguela dos sóis
plantados no escuro

vaga-luzes de brilho outro         forma alguma

os deuses só nasceram depois
muito muito muito                     mais tarde

quando a sede aumentou a fome gritou na entranha
a faca devorou a mão



quando a guerra precisou de senhores
os senhores 

de paz
e a paz (coitada 
rezaram os pés de tudo que há)
cansou de ser palavra e mais nada

os deuses nasceram de todos os cantos 

de todas as formas e nomes e dores alegres
vieram em cores

em carnes
asas pedras insetos imensos

cancros abortos            invernos
madeiras ferros estrumes topázios ovos de todas as aves

cada um no seu mundo
ruminando infinitos

mas um deles  
sem aviso 

belo dia sem data

despertou
como se pulasse de um sonho em outro

gritou contra as portas que voaram desfeitas 
em luz

e chorou
diante do destino de estar eterno e não ser nada além

de além
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contra que deus brandir o punho
se deus era ele e supremo porque para ser supremo

havia sido inventado?

havia lido
deuses gostam de 

livros
que o maior castigo era a eternidade

e nem pecado ele havia cometido
desejo nenhum erro nenhum morte nenhuma nenhuma

carne
entre seus dentes 

sua carne 

a eternidade lhe caía sobre os ombros
pedra infinita sem montanha

a tarefa de ser deus se limitava a legislar o tempo
mas alguma 

coisa lhe dizia
que há muito

o tempo 
não mais

existia
!         
revoltou-se

homem
cansado de ser deus

se fez mulher criança birra de maluco
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pintou interrogações por dentro das nuvens
e fez chover

por trezentos tempos
os homens ficaram perguntando inquirindo debatendo

filos
o        fando

e sua raiva não passou

então resolveu embriagar-se

e foi fazer de todas as maneiras sua maneira de estar assim
recolheu de todos continentes as canas todas de açúcar    

as uvas
de todas as parreiras             aprendeu o cauim            o álcool de 
arroz

de batata de madeira de manga de goiaba de laranja de manjericão 
de amora

arginica cantárida cascas de ovos            de ema        
de águia   

chocolates              corvos              cornos de rinoceronte             
aspargos      

ginseng mel de ostras                sangria de estrelas      
champanhe de 

ruínas          morangos com laranja               vinho verde         
amarelo     

cor-de-fogo-quando-foge                 olhos de camaleão                 
ponches 



de todos os natais mortos            açúcares     cervejas      venenos 
cevados   

brancos tintos secos de mesa e cama  

colheu todas as flores pra dar o tom certeiro
mastigou fermentou

bateu ferveu moeu acrescentou ao buquê

o azedume da 
cicuta

o amargo do curare

e o sangue de todos os tipos de 
gente

pra ferver no ponto certo o sol de ira do seu cálice

na borda imensa de sua taça
giravam sóis de girassóis

borbulhando galáxias em torno do vermelho vivo 

bebeu

bebeu

bebeu

goles coagulados de gula

como se beber fosse só o que importasse e existisse
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bebeu com tanto gosto tanta sede tanto trato
que nem se diria ser um deus que estava ali embriagado

quando jogou longe seu corpo vazio
estava repleto de nada

nem se lembrava mais

do que era tempo ser deus essa conversa

de infinito e orações mal-terminadas

estava livre
e livre

se apoiou sobre um quasar
e caminhou sobre seus pés

mudando no giro incerto do seu passo
a desordem do espaço órbitas formando novos pares

a vida escorrendo de sua boca

em gotas

de alegria e liberdade

resolveu inventar enquanto era tempo

(mas que tempo ainda se sustentaria?)
o corpo que lhe coubesse

a vida que lhe
bastasse

em que sua carne reinventada
se misturasse ao sonho simples que arrastava



o ser inteiro e só
que sustentasse no colo e no olhar

sua
leveza

desceu então
porque não era 

de espaço vazio 
e de negrume

que ia inventar de embriaguez  seu amor

vermelha
rosácea 

lâmina vulto esperma pétala folha-de-relva pérola luz apagada 
vento

foi tecendo de mar
de fruta

de pedra
os olhos
as mãos
a espera

girava gritava gargalhava
caía sorria mergulhava

e soprava entre as mãos
pra fazer da areia branca
a seda
da pele

fez dois pés de vento e plantou em cada um 
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dez 

mil 

caminhos

porque não queria amor roubado de si mesmo
e mesmo embriagado como só um deus pode 

poder
sabia ser amor o que era a liberdade

assim fez
e fez de nada o tudo desse sonho
cada poro pêlo umbigo boca cabelo sexo curvas de acento variado

montes de vênus      veias nuas

grandes pequenos

lábios

colos de calor inesperado

e viu que era boa

porque não era perfeito

o amor em pedaços multiplicados ali a sua frente

faltava olhar e viço
fôlego que banhasse seu rosto

em vez de soprar
(chega de barro e vento)

beijou
a sombra de luz que havia inventado



beijo molhado de tudo que era e havia bebido
beijo incerto dado entre astros palavras na altura possível

beijo de deus e de homem
de filho e de pai
beijo de bicho

de homenino entre tardes
que se perderam da memória

quanto beijava e criava
se sentiu criado e beijado

ele mesmo também inventado pelo ser que inventara

deus completo agora carne
no verbo dessa palavra

abriu os olhos nos olhos que lhe deram os 
seus

cruzou os dedos com as mãos que criou se criando
e viu no outro rosto o seu rosto diverso

não narciso de fôlego curto
nem lago de sede infinita

ele mesmo outro no espelho de sua fome seu nome dentro do 

(silêncio)

amor do fundo à superfície

vestido de sol
e de água                                        não disse seu nome nem 
nomeou 



semelhança

ela que se quisesse se dissesse
livre agora como era

ou nome algum se rotulasse
que amar é ser sem nome

e estar reencontrado

na relva imensa do universo
as duas silhuetas sentaram
longamente olhando

o mar imóvel de tudo

adormeceram
em paz

no mundo
reinventado

deitados na areia do silêncio
assim vivos assim mortos 

superestrelados

na paz da paz do amor
sonhado por um deus

embriagado
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Na sessão de umbanda,
encurvado num banco,
espero minha mãe.
Ela rodopia, me abraça
um arrepio sem espírito ou luz.

Parece feliz na sua infelicidade de bruxa.
Canta, muda o corpo e a voz,
e não sabe do abandonado.

As velas espiam,
os bancos navegam
o rio calmo e traiçoeiro.
Hinos
mordem meus ouvidos.
Brancos aventais
trazem todas as sombras.





Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo caindo na 
terra não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. 

São João, Cap. XII, Vers. 24. 

De repente, a Morte deixou o planeta. Cansada das lamúrias dos mortais, de sua
ingratidão e desejo profano pela imortalidade, a indesejada das gentes
simplesmente partiu. Suicidas pularam de prédios e pontes, estouraram seus
miolos, ingeriram seus venenos, cortaram seus pulsos e fizeram muitas outras
coisas “suicidas” apenas para fazer conhecer sua recém-adquirida imortalidade.
Andaram, correram, gritaram, ou apenas se arrastaram por ai como zumbis
ensanguentados, estropiados, aleijados, após a frustrada tentativa. Ninguém
morreu naquele dia, o dia que a morte partiu, e desde então ninguém mais morre.

Assassinatos se tornaram impossíveis. Pacientes terminais contrariando seus
prognósticos médicos continuaram sofrendo em seus estados de enfermidade, e
sofrem até hoje. Nos abatedouros os animais ao se recusarem a morrer
implantaram no mundo uma nova e forçada era de vegetarianismo. Ouvi até mesmo
de um caso em uma pequena cidade, onde se cortou a cabeça de uma vaca, e nem
mesmo isso deu certo! O corpo, para a surpresa de todos, continuou se mexendo,
tentando alcançar a cabeça, que não parava de mugir.

Há de se imaginar que a partida da morte fosse causa de comemoração para a raça
humana. Não digo que não tenha sido bom para alguns indivíduos ou grupos, como
no caso de um velho russo safado que sobreviveu mesmo tendo a cabeça
rebentada, mas as coisas ficaram mais complicadas. A economia, por exemplo,
sofreu uma reviravolta. Além da falência óbvia das funerárias, outros tipos de
empresas foram afetadas. A indústria dos alimentos, vários tipos de restaurantes, a
indústria da pesca e toda e qualquer atividade que tinha por lucro a morte tiveram
de se reinventar ou sumiram.

19



Como ninguém mais morria, logo a população tornou-se intoleravelmente enorme.
Os governos decretaram natalidade zero com pena de prisão aos que
descumprissem a lei. Falando em prisão, essa se tornou a nova forma de ameaça
maior, substituindo o assassinato. Bandidos passaram a prender pessoas em
esconderijos quando queriam se livrar delas, já que mata-las seria impossível. Sei
de um homem que foi enterrado vivo e lá ficou por 2 anos passando fome, sede,
sentindo falta de ar e agonia de estar debaixo do chão. Acabou sendo encontrado
inconsciente, desenterrado por acaso por um grupo de pedreiros contratados por
uma construtora. Era tarde demais. Embora não tenha morrido, enlouqueceu.

Ficou difícil manter a ordem depois que ninguém mais morria. Fanáticos religiosos
faziam cultos estranhos atribuindo todo tipo de significado ao fato inusitado.
Rebeliões de todos os tipos estouraram contra governos ao redor do mundo.
Revoltosos insurgentes contra policiais armados, um banho de sangue, mortalidade
zero. As pessoas reclamavam como se fosse culpa do governo. Hospitais ficaram
superlotados, pois havia doentes que nem melhoravam e nem morriam. Era difícil
determinar o que fazer com muitos deles. Nos asilos os idosos ficavam cada vez
mais velhos e doentes, alguns praticamente em estado semi-vegetativo.

Os cientistas intrigados fizeram todo tipo de teste que a ética permite, e alguns
além desses limites, mas nada puderam concluir. Coitados. Com seus métodos
limitados como poderiam chegar à conclusão de que uma entidade aborrecida
abandonou a humanidade? Notavam que as pessoas podiam desmaiar ou ficar em
coma por causa de desnutrição ou ferimentos graves, mas exames aprofundados
mostravam que continuavam vivas e, se recebessem os devidos cuidados, se
recuperavam de modo que outrora seria impossível. Muitos continuam a estudar até
hoje, mas tem fanático religioso mais próximo da verdadeira causa disso tudo do
que eles.

Os líderes mundiais se reuniram. Muitas medidas tinham de ser tomadas para lidar
com uma humanidade imortal. Milhões desmaiados pelas ruas ou em favelas.
Mesmo sem matar, a fome e as doenças continuavam a ser um grande problema.
Criou-se comida sintética para aliviar a sensação de mal estar e dar as vitaminas
para fortalecimento corporal. As pessoas, porém, tinham dificuldade em acreditar
na eficácia das soluções trazidas pela ciência.

“Vamos colonizar outros planetas!” Foi a decisão tomada na conferência mundial
para debater o futuro da humanidade. A empreitada espacial parecia muito mais
real agora que as pessoas não morriam de jeito nenhum. Além disso, era a solução
perfeita para a questão da superpopulação no planeta.

20



Enviou-se uma equipe à lua que montou uma base espacial para as viagens
interplanetárias. O primeiro escolhido foi Marte. Os/as mais capazes astronautas do
planeta passaram por um treinamento extremamente rigoroso e seletivo. Homens e
mulheres de diversas nações trabalhando em conjunto como nunca antes visto na
história da humanidade.

Tudo estava pronto, nave, equipamentos, roupas especiais, todo o necessário. Da
lua enviaram as primeiras equipes à Marte. “Tudo pronto. Todos a bordo. Podemos
ligar a nave”, gritou Kim Seo-yeon, a maior especialista em engenharia robótica do
mundo. E a ligaram. A sensação era de muita empolgação. Toda a equipe
sinceramente acreditava na missão.

Viajaram milhões de quilômetros para colonizar o planeta vermelho. Foram na
esperança de construir uma nova vida naquele lugar. E lá, naquela imensidão
inóspita, a Morte os aguardava.
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1

● escrevo a vossa excelencia ●
● pra relatar a dor dos meus dias ●

● pedir clemencia e ajuda ●

● moro no bairro mais distante ●
● da cidade mas sei q vosso poder ●
● toca o inalcançavel e o infinito ●

● sou o mais humilde servo ●
● dos servos de vossa excelencia ●

● mesmo assim escrevo essa carta ●

● não é proprio de mim ser ousado ●
● mas se for impossivel realizar ●
● meu pedido inda assim sou ●

● o mais servo dos servos ●
● de vossa excelencia o mais grato ●
● o mais preso a vossa excelencia ●

2

● minha historia é simples ●
● é tão pouca coisa mas preciso ●
● contar pra vossa excelencia ●

● q mandara o q for devido ●
● pra me salvar recobrar e elevar ●

● pois não quero nem posso ●

● admitir q seja castigo ●
● de vossa excelencia pois assim ●
● descreria de vossa excelencia ●

● q é o mais nobre da cidade ●
● ocultando as virtudes q fizeram ●
● de vossa excelencia ser o q é ●

● q não é de nos os servos ●
● os servidores de vossa excelencia ●

● viverem renegando os valores ●

3

● ha oito meses ●
● sem q me sentisse doente ●

● acordei com um ruido estranho ●

● como se uma maquina houvesse ●
● se posto a trabalhar esquentando ●
● vagarosamente as engrenagens ●

● lubrificando as varias partes ●
● executando algum designio ruim ●
● misterioso e q faz sofrer e doer ●

● a maquina assim me parece ●
● é nova e trabalha sem parar ●

● um segundo sequer noite e dia ●

● não é mesmo outra coisa ●
● o q se pos a funcionar assim ●
● dentro bem dentro de mim ●

4

● a maquina funciona dentro ●
● e não fora do meu corpo ●
● jamais vi essa maquina ●

● mas sinto q amplia o trabalho ●
● q se impos sem se saber ●
● a razão desses afazeres ●

● cada pino bater no outro ●
● catracas deslizarem violentas ●

● dentro de valetas de aço ●



● chapas se moverem ●
● sobre esteiras sendo cortadas ●
● em graves golpes de guilhotina ●

● e o se mover da maquina inteira ●
● como se algo tivesse sempre ●

● alimentando a maquina ●

5

● não posso mais dormir ●
● não tenho mais nem apetite ●

● nem conheço mulher ou sonho ●

● desde os primeiros dias ●
● de funcionamento da maquina ●
● porrisso tou fraco quase morto ●

● os medicos nada dizem ●
● os impostores q é mentira ●
● os amigos fugiram todos ●

● não é loucura não é delirio ●
● vossa excelencia pode avaliar ●
● minha vida no grande arquivo ●

● vera q sempre cumpri o dever ●
● q não ha ninguem mais tranquilo ●

● na realização das funções ●

6

● a maquina existe funcionando ●
● como todas as maquinas ●
● mas é silenciosa demais ●

● pra q os outros saibam dela ●
● mas não é porque não sabem dela ●

● q não existe e não faz sofrer ●

● pois vossa excelencia sabe bem ●
● q o q nos faz mais sofrer ●

● não se toca não se ve ●

● eu mesmo jamais vi ●
● vossa excelencia mas confio ●

● não apenas na vossa existencia ●

● como q se apiedara desse servidor ●
● porq com o inicio de funcionamento ●
● da maquina não rendo no trabalho ●

7

● sou antigo e leal servidor ●
● conheço minhas funções e limites ●
● tenho faltado demais e os cortes ●

● pesam no meu pequeno salario ●
● não tou aqui diante de vossa ●
● excelencia pra apontar erros ●

● meus no serviço e no debito ●
● ou no cumprimento do dever ●
● quero apenas q se faça parar ●

● a maquina vossa excelencia ●
● duma maneira ou de outra ●

● q ela seja desligada ●

● se vossa excelencia responder ●
● essa carta so com essa gentileza ●

● começarei a me restabelecer ●

8

● eternamente grato ●
● seu servo seu servidor e q deus ●

● guarde a vossa excelencia ●
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acostumei com essa expressão igual

expressão de argila dura no rosto

encho a xicara de agua e argila seca

um modo de arrancar as toxinas

a diferença que faz do lado de fora

não fará rir nem amedrontar

não haverá magica nem altura

nem camisa de força muito menos

a surpresa em minhas sobrancelhas

a mandíbula não mastiga nem fala

a língua não arrasta o melado

só os olhos se revestem de branco

se reviram de um gozo de um pavor

de um gosto de uma graça de um basta

não se sabe ao certo

*

jeito argiloso estático nos entreolhamos

tentando adivinhar sem olhar

fingindo um olho fingindo cores e visão assim

como as costas dos olhos não tem iris



tenho o deus em minha garganta

tenho em minha garganta o meu castigo

o meu castigo é o castigo da humanidade

carrego comigo

deus, do meu flagelo, tentou não ser deus

e o neguei

quando neguei, comi

mastiguei engoli

engasguei

carrego comigo em minha garganta

e não há tempo para anistia

a exortação é a vida

mas a minha vida tem o castigo da humanidade

não havia cor, não havia cheiro

a terra era sem forma e vazia

só havia, para além do bem e do mal

o caos

deus não é deus

deus está na minha garganta

houve cor, forma

desde aquele dia não

conheço mais

conheço tudo

eu estou preso no mundo deus está preso comigo

quando neguei, comi

mastiguei engoli

engasguei e me 

escondi debaixo da montanha 
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Há um jogo de mãos dedos de dados

Sendo jogado no monte de lixo sacola entulho enrolados

Há o que se pode esperar encontrar num nó

Há somente o q podemos tocar 

Nada que nunca vimos 

Nada que nunca cheiramos

Nada que nunca odiamos poderia estar lá 

Há só o q podemos tocar 

Tudo poderemos encontrar num nó

Vamos nós enrolando os braços nos pés cotovelo

Joelho até chegar ao pó 

Nada que nunca odiamos poderia estar lá

O nó atravessado pelos puxados e vácuos

Já desatando 

Amamos amamos

O que haverá na sacola de lixo

Algo que lembramos lá dentro?

O que haverá no monte de entulho

Algo que esquecemos lá fora?

Aperte minhas mãos firme até ferir

Estamos quase lá

O nó vai desatar

Depois é só sacola só ar





Era um dia de júbilo quando levaram um de nós. A casa além da cerca estava em festa,

alguém viera de longe. Houve fogos, abraço, choro, cheiro bom vindo da cozinha logo

na madrugada. E como não poderia ser diferente, tamanha felicidade só poderia ser

completada com a morte de um de nós.

Chegaram os homens bem cedo ao chiqueiro, aproximaram-se e nos olharam,

escolhendo a vítima. Recuamos todos para o canto oposto, mesmo sabendo que não

havia saída, alguém iria embora. Mas não há lógica nem moral quando o medo impera,

por isso quando foi feita a escolha óbvia e os homens invadiram o lameiro para buscar

a maior e mais gorda, todos os outros nos afastamos para facilitar o serviço e ganhar

umas semanas de vida a mais.

Enquanto a cena se desenrolava, todos saíram para o quintal, invocados pelo barulho.

Os homens a puxavam pelas patas traseiras, arrastando-a de cara na lama, enquanto

ela tentava se desvencilhar, revirando-se de forma ligeira, esperneando, sacudindo as

patas e grunhindo o mais alto que podia.

Alguns da casa olhavam com pena, mas permaneciam lá, as mulheres logo se

afobaram e voltaram ao serviço, as crianças riam e batiam palmas, pulavam no chão de

terra batida diante daquele espetáculo, e quando em um segundo de descuido ela

correu livre, os meninos foram os primeiros a persegui-la. Atiraram pedras, gravetos e

o que encontrassem para sabotar a fuga, até que uma tijolada certeira a derrubou

desorientada.

Os homens a pegaram de volta, puseram-na sobre a pedra da fossa, e ao golpe de

machado o sangue desceu farto da nuca. De longe, vimos quando lhe abriram a

barriga, e caíram para a terra os cinco filhos, mortos.



Amacia a carne dura
Amacia meu peito
Me acaricia
Vem que em noites de amor
O tempo passa correndo
E não espera e não sacia.
Amacia a carne dura,
o músculo, me toca
Me faz romper a aurora
Sem saber que envelheço
Com o passar dos dias.
Acaricia minha carne dura
Meu corpo nu
Amacia a carne crua na mesa
E come
Este tom de branco cru. 





*
plantamos carvalhos cuidamos

ate crescer na mais bela
floresta as melhores arvores

ha um ano começamos o

corte por dez anos preparamos
a melhor lamina o melhor

corte pra melhor das madeiras
ha seis meses separamos as

melhores partes dos melhores
carvalhos pra nossa construçao

hoje cercamos os muros do
castelo apedrejamos os guardas

pisoteamos a corte prendemos
nosso magnanimo rei homem

reto grande em sabedoria
kridus nono reinou com toda

justeza como todos de sua
casa por sua honra preparamos

sua guilhotina com a melhor
madeira e lamina feitas







as últimas palavras de mestre Krickberg
existe um monstro dentro de mim
mas não existe o dentro de mim

eles
eles não são eles realmente
ao menos não querem ser
eles

nossa descendência
não percebe que são outros
mas insistem em afirmar provar
que tem muita coisa em comum
nós antepassados nós que falamos sobre eles

eles que falam sobre nós
não somos realmente nós mesmos
temos aqui
simples e puramente
a confusão

nós eles
antepassados descendentes

desde quando existimos

em algum momento existe eles?

nesses momentos lembro do mestre Krickberg
lembro dos seus ensinamentos
lembro principalmente das lições

grandes ensinamentos do mestre Krickberg
nesses momentos confusos
tais ensinamentos fazem toda diferença

sim
não podemos esquecer do sonho
o sonho
a conquista de mestre Krickberg
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dali o cair e o desejo de firmar-se

muitas criaturas foram deixando
as marcas das garras
formando cavernas nas rochas
foram aumentando
algumas criaturas conseguiram
agarrar e ficar nos buracos

esses buracos eram pequenos
então as criaturas aumentaram
seus pequenos buracos

dali o cair existiu lá fora 

muitas outras não pararam de cair
as criaturas dos buracos procriaram
seus filhotes não caem
o cair não é mais necessário

estão seguros
confortáveis
descansados

muitas outras criaturas continuam caindo
muitas outras continuam procriando nos buracos

perguntamos
ao mestre que isso queria dizer
mestre Krickberg

diz

o que deve ser entendido
tem que ser entendidos por vocês mesmos
desse sonho só posso dizer que
não existe abysmus não existe kremnós
cair
apenas
o cair

todos caem
caem e não param de cair
caem continuamente
caem de um kremnós
o abysmus é imenso
no cair em alguns momentos
há aproximação das rochas
são lisas muito lisas

não há desespero
não há cansaço
não há esperança
não há medo
cair é a existência 
não há mais nada
só o cair

as criaturas que caem
caem há muitos muitos tempos
mas assim de repente
sem entender o que era
uma criatura viu uma ranhura 

dali existiu o cair e uma ranhura

as ranhuras forma sendo imitadas
inicialmente cabia apenas uma garra
com muitas existências do cair aumentaram
cabendo uma mão
e assim foi por muitos e muitos tempos
as ranhuras aumentando aos poucos 
transformando-se em pequenos buracos 

depois de muitos muitos tempos de queda
é possível ver algumas poucas ranhuras
é possível ver alguns buracos
dizem que começaram aos poucos
foram muitos muitos tempos
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a noite pontuou
seus versos certeiros
pontiagudas arestas
farpas afiadas
no peito.

uivo de sangue
a matilha estanca
a lua corada.

Entre cortes e recortes
no farpado arame
dos dias

Costuravas noites
com palavras despidas.
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Saiu da cozinha e já tinha comido e bebido bastante na noite anterior. Dormiu a
manhã quase toda, tentando afastar de si o trabalho. O apartamento era um desses
que na época do Lula já era muito velho. Estava até conservado, tinha telas bonitas,
um piso brilhoso, porque era limpo, e um espaço confortável. Parecia, a algumas horas,
que ali habitava-se só. Que mais ninguém também morou ali, nem ao mesmo tempo,
nem tampouco antes. Era um salão que cabia no tato das suas mãos, que só ele
poderia conhecer, e só assim sendo era, pra casa ser um salão seguro. Ou nem tanto;
foi o que passou a desconfiar numa tarde de céu lilás, que já convidado à brisa da
noite, se resvalava nas janelas e na varanda do apartamento. Desconfiável tarde em
que se perdeu numa bifurcação do corredor, em que alguém parece ter entrado em
casa, em que não querem que ele saiba, em que se esconderam em algum lugar.
Percebeu isto e estava atônito. Alguém está aqui? Voltou no corredor, ainda com
cautela, mas havia um rastro para um quarto. Pensou, alguém está aqui. Ficou
primeiro assustado com a ideia, mas não demorou a ficar admirado. E por que está, se
não há o que levar?

Tudo estava em ordem quando ainda atravessava a noite anterior. Já lhe batia uma
enorme saudade dela. Mas agora algo lhe fugia, algo lhe desnorteava. Alguém entrou
em sua casa? Incomodado ele, uma força estranha cresceu, e não tinha como ignorar
ou fazer-se de desapercebido para convencer que a coisa, em força, era menor. Mas
por qual motivo teria essa coisa surgido? O que tinha de alto valor a se levar talvez
fosse a conta de luz ou seus próprios livros. E foi aí quando ele entendeu que a única
coisa que poderia fazer era proteger-se. Mas quem precisa se proteger em sua casa?

Começou a recolher as suas próprias pistas. Resgatou os copos que deixou na sala,
caminhou com pés de plumas pra fechar uma janela, quem quiser que passasse não
poderia dizer que ele também o fez ali. Porque ele nada tinha pra si e a proteger do
ladrão, o que só podia fazer era fugir. O sol finalmente havia caído, só o que descia
pela janela era luz pálida da rua. Não tinha hora melhor pra se esconder.

Fugiu. Se tivesse lugar mais fundo e escuro, teria desaparecido. Mas fugiu para um
canto do quarto, numa cortina de sombra - estava perdido - onde se encontrou com o
ladrão. E eles caíram juntos ao chão numa desesperada tentativa de sobrevivência. A
força, os gritos, o gemido da dor, o que vinha dentro ali da escuridão revelava uma luta
da qual fugir talvez fosse o único destino.

Não durou mais que um minuto e o chão estava só sangue e penas quando o pássaro
se desvencilhou dos braços do inimigo e voou pela janela. Machucados, e abatidos de
alma, os dois passaram a noite tratando suas próprias feridas.





*

hoje papai morreu meu amigo

nao foi ontem tambem nao foi com

gloria papai morreu igual bicho

esbagaçado no asfalto

igual cachorro meu amigo sob

ceu aberto dum dia bonito

o assassino nem olhou papai

era bom o caminhoneiro tambem

papai ja era bicho antes de

morrer imagina q cortou

cana colheu algodao mas nao

sabia o hino nacional

papai morreu e se fecho os

olhos sou eu colhendo sua perna

velha e partindo sua cabeça

branca e so o silencio fica

hoje papai morreu igual bicho
sei q nao foi ontem meu amigo
ontem eu nao fedia a cachorro

e a cana inda nao era tanta



não podemos ver 99% do que nos rodeia

matérias escuras, chuvas bacterianas, pó humano
caca de ácaros, ursos d’água, oceanos de ar
estímulo subliminar
comunicações químicas

o movimento secreto da vida

explosões supersônicas de esporas
radiações infravermelhas, streptomyces

o baile em câmera lenta da morte

um amor chegando, um amor indo embora
processos demasiado rápidos para os nossos olhos
outros demasiado morosos
revoluções que agitam as veias
multidões de desejos insubmissos

podemos ver somente 1% do que nos rodeia
tô aqui pensando nisso,
enquanto inicio uma frase
com o frágil estribilho
“desde o meu ponto de vista”





Berrou a senhor bobovsky

O som que vem de dentro, brutal, animalesco:

És execrável entre os abomináveis, um coxo imprestável!

Tua voz, não hão de ouvir 

Deve comunicar-te apenas a mim 

Sou teu servo e acima de tudo, teu senhor

Então bate o martelo e arrasta as correntes, seu coxo imprestável

Por que o metal estridente é teu mais alto brado

Caminha calmamente, senhor bobovsky

E escuta atentamente o conselho que dou

Sou teu senhor, mas acima de tudo, teu servo

Abaixa a cabeça e tintila o metal, senhor bobovsky

Porque longo é o caminho em corredor polonês

E o decimatio chega pelas mãos de teus vizinhos 

Então sacode o metal, senhor bobovsky

Para que ressoe mais alto que minha voz

Pois minha prece, somente a ti interessa

E ao final do dia, aguardando tuas conquistas

Espero eu, me calar

Porém quando chegar o novo dia, senhor bobovsky

Perceberá que nunca hei de calar

E lá estará novamente para me silenciar 

Contudo eu te digo, senhor bobovsky

Que me enfrentar é luta perdida

Pois sou senhor, teu senhor e apenas senhor

Eu sou tua própria fome



Moro em um apartamento na Avenida José de Alencar, próximo aos antigos
mirantes do alto do litoral para a laguna, há pelo menos seis meses, quando me ocorre que
algo fora dessa natureza está acontecendo aqui, embora seja também a mim muito familiar,
e que desde então faz acreditar que essa é uma história sem fim.

Aluguei o apartamento de um velho conhecido que, na Rua Moreira e Silva, nº 15,
tinha um sebo muito antigo na cidade, e que por esta mesma razão estava decrépito,
pronto para ser destituído de memória e assim morrer, como morreu o prédio e o negócio.

Quando aluguei o apartamento do homem, cujo vulgo era velho porque o nome eu
já esqueci, estava o apartamento já mobiliado e apinhado de alfarrábios e calhamaços de
literatura, esoterismo, filosofia, antropologia, medicina e ciências jurídicas. Que, segundo
ele, guardara lá porque já tinham morrido, não se sabe se por morte matada, por essas
últimas gerações, ou se morrida, afinal todas as coisas morrem, porque não haveria de
morrerem os livros?

Assim estava o andamento das coisas quando me vi tão só quanto antes já estava
esse apartamento sem mim, protegendo os livros mortos de bichos que deles faziam
comida, casa ou hospedagem. Numa rua tão inóspita, embora muito transitada, rodeado
meu prédio de mangueiras e jambeiros velhos, hospedeiros de uns morcegos e de uns
tantos belos pássaros que cantam sempre pela manhã, que eu comecei a notar algo
estranho acontecendo. Numa das estantes da sala, na prateleira à altura da minha cintura,
havia um livro que eu achara bonito pela brochura, atraente aos olhos. Cheguei a pegá-lo
uma vez, mas logo guardei de volta, a poeira que ali era tanta, sem me dar tempo nem
para lembrar o que ele tratava. E numa tarde de quinta, no meio de uma manhã e de uma
noite, dentre tantas coisas para acontecer, me acontece do livro sumir.

Súbito assim. Sumiu e nenhuma satisfação tenho para dar caso o velho me
pergunte a respeito de um valiosíssimo e belo livro que tinha guardado na estante E,
prateleira 19, sobre metafísica e espaço, com um capítulo curioso de casos de átomos em
óbito. Mas com isso eu não estava preocupado porque nem o velho voltaria e nem essas
informações inventei; foi o caso de o livro voltar a aparecer na prateleira, umas duas ou
três vezes mais, e eu descobri-las.



Foi assim que aconteceu: ora havia um livro ali, ora nem a lacuna dele, porque
era como se as estantes fossem pés de alfarrábios, frondosos, onde livros novos nasciam
para lá se acomodar. Não só ele, que foi apenas o primeiro, mas tantos outros que talvez
um dia todo o catálogo que eu tenho tentado levantar, mude. Seria, no mínimo,
conveniente que aqueles livros sumissem assim, afinal as coisas somem, não há razão
para um livro não sumir.

No entanto – veja-se que essa é uma história sem fim – também um relógio de
um metro que dependurado no corredor dos quartos, quase escondido entre uma estante
e um armário, o músico da casa, mestre na arte das cordas e do tempo, sumiu.

É verdade que voltou a aparecer e está assim até hoje, indo e vindo. E da mesma
maneira é o compasso que rege, porque uma vez vivi uma digressão no tempo e outra vez
um arrebatamento de três ou quatro horas pro futuro, no intermédio em que percebi o
relógio sumido. E assim era tão sinistra a coisa que eu me perdi não só no ir e vir dessa
ampulheta moderna, como na inércia de um tempo sem horas, marcado apenas pelo que
eu falava e me acontecia. Mas isso acontece vez ou outra com a gente, é só uma questão
de atenção. O que não acontece é o caso que me aconteceu com o tapete. Assim como ao
relógio e aos livros, aconteceu ao tapete do quarto do meio, reservado pros móveis que o
velho tinha despejado do sebo. Móveis de todos os tamanhos, de todos os pesos, com
todo tipo de coisa, gaveta com botões, armários como de alfaiate, pincéis, óculos, e o
estranho não era só que debaixo de tudo isso sumisse um tapete, mas que ele não só
reaparecesse, como reaparecesse em tamanhos diferentes, reposicionando também as
medidas do quarto e o que eu tinha pra me mover dentro dele. Certa vez eu acreditei que
não acharia mais a saída porque os móveis fizeram um dédalo quando o tapete me
apareceu em círculo. E outra porque o que era grande se fez pequeno como um tapete de
banheiro e escondeu-se a porta atrás de qualquer móvel, ou simplesmente sumiu, de
modo que eu só pude esperar. O que tinha de particularmente estranho na história do
tapete era que ela só acontecia quando eu estava lá dentro, e eu o sei porque,
estando fora, nunca me aconteceu de abrir a porta e encontra-lo diferente do primeiro dia
que entrei ali. Uma vez que veio um encanador visitar o banheiro, ficou interessado no
tamanho do apartamento e comentou que ali no meio deveria haver um quarto espaçoso,
a julgar pela posição da porta. Mas eu lhe disse que não julgasse o livro pela capa nem o
quarto pela porta.
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Eu já estava me acostumando com esse ir e vir, ter e não ter, ser e não ser que
aquele lugar tão bem costurava nos meus dias, que assim já não podiam se chamar por eu
estar vivendo em outra ordem, dentro de outras regras, tão familiares, porém.

Leitor ávido, transitava pelo tempo que ora não existia nos sumiços do relógio sem
a preocupação de um dia acabarem aqueles livros. E igualmente curioso, às vezes me perdia
sem a preocupação de me faltar recurso para aprender o acordeom que achei aqui, uma vez
no passado – quem sabe se no futuro.

Se há seis meses, se há dois anos, se eu já voltei tanto no tempo que ainda nem
aluguei esse apartamento e que os livros ainda ou já nem são os mesmos, eu não sei. O que
tenho notado é ainda mais estranho. Além das supressões de livro, tempo e espaço, certa
vez suprimiu-se também eu. Na vez primeira achei que tudo tinha sumido, era engano, o
que havia sumido era eu. E o que acontecia mesmo quando eu não estava mais cá era
continuar consciente de tudo que existia.

Então, eu não havendo, de repente surgia, sumia, pouco antes de chegar à porta, logo
depois de catalogar alguns dos livros, e quanto a estas coisas, tesas dentro dos seis meses
em que moro aqui, eu não sei mais se já aconteciam antes ou se vieram por via desse
apartamento, que a mim parece um sebo vivo.

46



Corro e fujo alucinada

Gastando as solas dos sapatos

Antes alados, agora imantados

Grudam-me ao chão de ferro

Corro e fujo amedrontada

Desse fantasma sátiro

E suas correntes cortantes

Laçando-me impiedosamente

Corro e fujo desesperadamente

Desse mal que tanto abomino

Mais veloz que eu

Espera-me no próximo ponto

Essa fuga descabida

Suga de mim a razão

E num lampejo lúcido decido:

Não vou fugir mais de mim.





eu bem que te avisei, Senhor Nolbári

te avisei que prá tudo tem limite

te avisei da veracidade, sem palpite

do que excede a cretinice

te avisei que aqui é festa

o ano inteiro, aqui é Rio de Janeiro

e prá tudo tem roteiro

porra Senhor Nolbári

no sábado é proibido

qualquer evento desse tipo

se der sol vai dar praia

cumpra-se o rito

francamente, Senhor Nolbári

isso é papel que se faça ?!?

a praia do sábado tem vida própria

não se permite concorrências

pois ela mesma é o ator principal

não obstante o mundo que esfarela

de modo constante

além da nossa janela

além do mais

não se esqueça que é janeiro

quem viver verá e

quem não morrer , verão.

perdeu brother

a praia de sábado pulsa em ritmo vital

exceto você, Senhor Nolbári

empanado de areia e morte



homem de deus !

será que não percebes que fostes escolher

ser assassinado no local errado ?!?

e ainda, em pleno sábado ensolarado ?

quanta inconveniência !

seu egoísmo me constrange cara

imaginar ser mais notícia do que a natureza

[exuberante

prosa que sobrepuja o poema em anátema.

Aviltante !

isso sem falar naquela cadela

coadjuvante que te desenterra fuçando

os teus retalhos produzidos a faca

como se buscasse um carpaccio à milanesa

apetite de morte a la carte

chego a pensar se você não andou adestrando

o incauto animal visando um pretenso show de

[talentos

big brother ao relento, vida ao vivo

massacre televisivo no futuro...

ocorre que não tem futuro, Senhor Nolbári.

estás pronto e acabado

muito bem assassinado

ao belo sol de sábado

aquele que aquece

que bronzeia

que embota

o pouco de humano que nos resta

o muito de empatia que se esgota

na carne seca pelo reflexo

na maré vazante dos afetos desconexos

fim de tarde fim de vida no dia

já é tempo de ir embora

todos saciados de sol, de sal, cinismo

rumando convictos e despercebidos

à beira do abismo

tudo dito, um derradeiro espasmo

entre cervejas e petiscos o vendedor exausto

projeta sua voz pela última vez :

- Olha o Matte, Biscoito Globo, 2 por 5, prá

acabar o estoque, pois hoje estou morto....e

amanhã é outro dia.
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Antes muito antes 

De o vermelho tilintar em qualquer espaço azul

Céu capim de poucas arvores

Antes muito antes 

De haver qualquer branco azul no céu

Houve para o Estado passado episódio

Sem cores em equilíbrio

Apenas a guerra fazedora de preço

E o sabor fresco de sangue

Nas bocas de endereço fixo: 

-

Se eu apertar o seu pescoço 

Até seus olhos pularem fora será que assim você me dá?!

- Perguntou coronel fotro ao capitão de baioneta num sufoco 

Com cinco meninos e sete meninas

Cada um em um tentáculo -

Se eu apertar seu povo de fome

Até os ratos pularem fora com medo de serem comidos

Será que assim você me dá?! 

- Ainda mais furioso o mestre dos mortos 

De baioneta num sufoco -
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Fotro está sendo razoável 

[Bajulou um dos soldados bico fino 

Fotro nunca foi tão amistoso 

Ele pede coisa pouca

Somente aquilo 

Que o escudo do brasão da vossa nação empurra

Aos filhinhos braço armado

Dê-nos e ele vai embora com seus escravos 

Suas mulheres o preço e o lixo das vossas ruas 

Fotro concordou rindo

- Humilhem-se 

Encham nosso tambor com as balas da vossa miséria 

Rendam-se e se curvem -

Fotro rosnou pra dentro 

Dançando como um porco na lama

Cheio de medalhas compradas com unhas

Dê-nos não só o vosso sangue 

Também a vossa língua pintura

O nome das ruas e o palácio da vossa farsa 

Apliquem-se nisso 

É simples

Não pouparemos reclames 

Mas deixaremos presentes 



Cérebro de cachorro farinha falsa

Um pouco de alface cebolinha alfafa 

Até os ratos saltarem do barco

Com medo de serem ruídos por seu povo

Será que assim você me dá?!

O pobre capitão com o polvo amarrado ao pescoço 

As criancinhas chorando [um alvoroço

Não soube não suportou

Atirou em sua própria cabeça 

O sangue escorreu pela sarjeta 

Tintou os bares o penhor a prefeitura 

E da emergência da insurgência 

Na fumaça da chama de mil brasas; a comuna cinzenta
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Tem um rato na sua casa



Gosto de ferro na boca, 
Foge sangue
E a vida alternando entre o passado e o erro
E a vida bambeando entre um soro e um pulso
Nasceu mais uma criança deformada
Crucifica-o, eles disseram
E se foi pro abate mais um cabeça dura
É a revolução, finalmente.

Parece que o futuro não era assim tão diferente
Seguimos amarrados na superstição
de sempre
e eu que sou o esquisito
nego redenção ao deus dos mortos
devoro o mundo com pimenta malagueta
depois me estufo com estrume
mesmo com sangue e gaze no peito
com sorte nascerá adubada uma nova rosa. 
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Vamos entrar amor? veja as horas

Vamos entrar já é tarde e logo cai

Uma tempestade daquelas

Vamos entrar lá dentro é quente 

Vamos antes que o bicho se apresente; 

Todas as faces - pegue e leve agente

- Disse assim a ela pra q entendesse:

Vamos amor entre

Já era tarde no flëshy bosque 

Ao norte da nossa velha cidade 

Mas não estávamos tão longe de casa

Fazia frio e ventava forte 

Vinha mesmo uma tempestade daquelas! 

Mas frio mesmo senti

Subir pela espinha minha

Como se fosse agulha de grosso calibre

A penetrar a nuca escondida
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Porque amor sua maluca?

Porque não amor? O amor!?

Ela disse: Não

Preciso perder-me

Quero que me rasgue

O pingo da chuva violento!

Quero que me teste 

Os mil raios dos deuses!

Quero ver o vento 

Voando de fora ao ventre!

Desde sempre estive numa casa quente

Como nunca antes

Esta na hora sinto como se quisesse

Saber o q há naquela nuvem gigante

Tudo bem se queimar

Agora é a hora 

Nada depois de agora

Enfim quero estar lá 

Pra ver de perto a cor dos raios 

Ao queimar (n)a chuva louca

O olhar dela: fulminante 

Furando-me como se fosse folha velha

Falou: não entro não quero

Olho aquilo e não temo –

Falou apontando a tempestade 

Como se fosse algo a ser tocado

- Mas que peste deu nela!? –

Com meu olhar de mortadela; morto

Ao chão. Aos pés dela

Da enfermeira maluca

Com o agulhão na minha nuca -

Como assim doçura!?

Como preferir o caos as trevas

A poeira a nuvem

A fúria a gota serena

Ao calor da casa terna!? –

Perguntei calado

Perguntei a mim mesmo falando alto

Perguntei sem perna letra alfa-beta

Sem pergunta; ela me fez perguntar 

Sem querer sem vontade perguntei
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Meu pai e sua inveja olhavam os cavalos do patrão.

Minha mãe, debruçada na panelinha,

cozinhava a ansiedade de minha irmã faminta.

Eu sozinho menino entre adultos,

ilhados como Robinson Crusoé

numa história interminável.

No meio-dia escuro as sombras de uma voz

que nos sobrevoou com o pesado orgulho dos feridos

confessavam que não tinha almoço.

Crescido, ainda dormia no berço

apertado como um feto

sem o consolo da idade.

Eu já sabia que aventura

é coisa de livro, não entra em casa.
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Você se chama João e está no seu consultório revezando-se entre olhar
para os pacientes, escrever apressado no papel o nome de remédios e
procedimentos, digitar planilhas de excel no monitor em cima de sua mesa e
passear por abas de notícia sobre a enchente que destruiu o bairro que você
passou sua infância na cidade natal.

O som da televisão na recepção do consultório chega pelas frestas da
porta, repetindo durante o dia todo as mesmas imagens ininterruptamente, com
os mesmos vt's reproduzindo as mesmas monótonas informações ainda que a
secretária zapeie pelos canais.

Você enfim sai do consultório e tenta ligar pra sua tia. O velho número
de cinco anos atrás é dado como inexistente pela senhora de voz metálica. Você
se sente um péssimo sobrinho por não ter o número da tia que o criou pelos
sete anos mais despreocupados de sua vida na agenda de seu iphone. Sente-se
um egoísta que só tem olhos agora para jantares chiques, partidas de futebol
nos finais de semana, filhos e esposa.

Depois de se atirar dentro da poltrona do carro e ligar para o outro
consultório desmarcando todas as consultas, manda um recado para sua mulher
dizendo que vai até sua cidade natal e ela visualiza mas não responde o recado,
você nem se importa e o rádio que liga automaticamente começa a tocar o forró
do momento, um forró que certamente deveria ter sido muito ouvido pelos
moradores do bairro que fora destruído pela enchente.



Depois da décima terceira música você chega à entrada da cidade e passa em
frente do prédio onde fica o grupo amador de teatro e à casa do velho
historiador corcunda, quem sabe ainda vivo; pensa que agora eles terão um
novo objeto de trabalho. Pensa também nas pessoas que perderam tudo,
televisores, móveis e eletrodomésticos; memórias todas engolidas pelas águas.
Imagina como aquelas pessoas simples eram agradecidas pela vida estática e
imutável que tinha até aquela novidade úmida e implacável.

A cada seis músicas o rádio volta com uma transmissão ao vivo do incidente,
indicando que vias estão bloqueadas, por onde está aberto o acesso, por onde se
poderia entrar. O dia prossegue com cara de tragédia, ressaca, nublado, o sol
envergonhado e o asfalto molhado de água da chuva e esgoto esborrando
humanidade.

Do elevado você vê o bairro destruído lá embaixo. Chama sua atenção a
igreja velha, coberta de água; os escombros das fábricas abandonadas; o teto
das casas do bairro em que brincava com seus amigos na infância; imagina o
lugar onde deveria estar aquela velha vendinha com os potes de bala.

Você chega ao fim da ladeira que dá para a nova casa de sua tia, nunca
visitada até então, já esquecendo tudo que tinha pensado e feliz por saber que a
água seria incapaz de chegar àquele ponto da cidade.

Aproxima-se da casa, estaciona o carro, vai até a frente do portão e
bate palmas por entre as grades. A velha não demora a aparecer e seu coração
bate alegre por rever a tia, com os dentes mais amarelados e tortos de cigarro
do que nunca estiveram. Da porta, envergada, ajeitando os óculos de armação
torta e lentes arranhadas, ela o reconhece, abre os dois cadeados, retira as
correntes, o chama para entrar e oferece bolo. Vocês sentam-se na velha mesa
e ela sorri, te ajudando a esquecer da tragédia que aconteceu no velho bairro e
te fazendo sentir que ali os ponteiros do relógio continuam passando devagar,
monótonos como na infância.



Pt. 1

"Eu sou um homem da lei, rapaz. Certo e errado diferem apenas na circunstância e não no
motivo. Entendeu agora?!"

O detetive acorda de sua lembrança de combate. As vozes de sua cabeça ainda recebem um
cheque no final do mês. Sem greves para lhe dar trégua. Tinha lembrado do treinamento mais
absurdo de sua vida. Eliminador de identidade. Mas... não tremia em serviço nem depois de um
orgasmo. Nem mesmo depois de um pico do veneno negro de nome científico que o agradava
tanto. Não sabia como ou onde ocorreram os fatores que o fizeram: um policial, durante a razão
com olhares apurados, e traficante, de e para si mesmo, para todo o sempre como uma navalha
cega por culpa de não saber sua própria identidade pela razão de já ter estudado tantas outras.

Recortava os detalhes e fatos alheios para construir um tipo novo de mosaico onde a vida seria
observada, estudada e depois posto em prática qualquer comportamento necessário para
qualquer momento cabível. Comercializava sua razão em troca de ilusões à portas fechadas,
tarde da noite. Longe das reprimendas de seus chefes estatais de quinta com seus relatórios
incansáveis sobre qual tipo de público dividia os poucos metros quadrados do último ônibus da
frota 7. Sentia-se, também, alerta e insatisfeito com toda a situação no mercado policial. Por
hora, precisava apenas pousar num banco próximo à praia e fumar sem metas ou pessoas para
proteger.

Uma sombra rapidamente se faz presente.
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- Proteger de quê, exatamente? É dificil me lembrar..
- O que você acha que a gente faz aqui? Polícia e ladrão?
- .....
- Porque me pergunta, se é o nosso melhor agente?

Abaixou a cabeça e consentiu. Nenhuma outra resposta seria recomendável. Amarrou o braço
com um torniquete e recebeu sua ordem do dia. Saiu e passou a andar mais rápido. Os olhos,
frenéticos, queimavam tudo e todos em chapas de metal e reportagens para o estrangeiro de
seus chefes. O suor descascava a pele enquanto sua fumaça continuava a exalar, sóbria.

{Uma vez vi um velho moribundo perguntar onde era o supermercado mais próximo e então
desmaiar na calçada da rua vazia. Dois dias antes da virada do ano. Sem família ou documentos,
o velho levantou e disse a si mesmo que conseguia andar. Desapareceu andando sobre pés que
o tempo e a saúde fizeram cruéis e dolorosos. Sua última aparição.}

Corte rápido para um bar. O detetive e um conhecido estranho bebem copiosamente.
- Apenas seres dignos andam por esta cidade.
- Dignos? Pensei que você trabalhasse com línguas.
- De certa forma sim. As pessoas só não me mostram as delas....
- Mas qual horários você tem disponí...
- O interessante é que.. O espelho não me mostra nada tão repulsivo para eu receber esse tipo
de recusa.
- Como assim, recusa?
- A quanto tempo você está me ouvindo aí? Não deu pra entender ainda?
- Sinceramente não. - O amigo do amigo parece desconfortável mas educado. - Mas acho que
consigo entender sim. Só um minutinho. Garçom!
- Uma vida de olhares voltados a outro alguém traz certa paranoia quando finalmente olham

para você.

O amigo do amigo concorda com a cabeça e desmaia no próprio drinque. A saideira, como um
Jab direito, finalizou a luta do rapaz com si mesmo. Tomou mais duas, quatro e depois de seis
tem uma caminhada violenta de volta para casa. Cheio de sangue imaginário e tensões que
nunca se materializam da maneira esperada. Chegou, desamarrou a gravata, colocou a garrafa
de bourbon pela metade na mesa e esticou as costas em frente a máquina de escrever em
perfeito metal negro que ofuscava no escuro. Hipnotizando o escritor.

xxxxx - Relatório 788 - xxxxx
Este relatório explora tudo. Sem rodeios. E se isso é demais para você ou se você acha que eu
volto pelos mesmos caminhos em busca de outros significados, fique sabendo isso: Eu sou o
melhor agente do mercado.



Ela chegou porque disseram que um cachorrinho alegra a casa, porque disseram

que seria bom para a velha ter alguma companhia, ainda que fosse bicho. Daí um

dia ela entrou pelo saguão, aquela coisinha quebradiça e felpuda.

Tratada feito gente da melhor estirpe, Estrela habituou-se a pensar-se de tal

forma. Fazia as refeições à mesa, dormia com a dona na cama, assistia à novela

no sofá toda noite às sete, apoiando a cabeça no colo cansado de sua

companheira.

O ritual diário era sistemático. Findava a janta, sentavam-se as duas no sofá, a

tela acendia. Deitavam-se para dormir no primeiro intervalo do jornal, sempre

cedo. Isso até o dia em que a velha não levantou mais do sofá.

Estrela olhou confusa para o corpo sentado a seu lado, de cabeça pendendo para

trás, boca aberta, baba descendo pelo pescoço. Tentou acordá-la, forçando as

patas contra a coxa gorda. Nenhuma resposta. Amanheceu, e permaneciam as

duas no sofá.

Amanheceram e anoiteceram algumas vezes, até que os vizinhos atentaram para

o fedor. O porteiro foi quem conseguiu vencer a porta antiga da sala, deparando-

se com a velha, já podre, e Estrela, vencida pela espera.
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A Balada do Velho Marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge, foi escrita entre os anos de
1797 e 1798. É composta em sete partes, sendo que em termos de estrutura estrófica o
autor utiliza a forma de quadras, com versos octassílabos e rimas mistas. É um marco da
literatura moderna e estabelece o início do Romantismo na Inglaterra.
Há edições d’A Balada, como a edição da Ateliê Editorial, que trazem, junto ao poema,
ilustrações de Gustave Doré – ilustrador que dispensa apresentações. A Balada também
pode ser encontrada para baixar em PDF na internet como na edição do projeto Le Livros,
que também trás as ilustrações de Doré.




