
abril 
2015 
ano I 

w
w

w
.r

e
v

is
ta

a
la

g
u

n
a

s.
c

o
m

 





As edições da Revista Alagunas não possuem direitos autorais. 

Podem e devem ser reproduzidas para fins não comerciais no 

todo ou em parte, além de ser liberada sua distribuição, 

preservando a fonte e o nome do autor. 

www.revistaalagunas.com 



editorial 

“Siamês” é o título da segunda edição da 
Revista Alagunas. Publicada em 29 de abril de 
2015. Nesta edição há poemas, contos, ensaios e 
crônicas. 
 
Após o desafio da primeira edição, “Lagosta”, a 
Alagunas #2 mantém a mesma proposta que 
permeia toda a sua lógica editorial: a de 
apontar um horizonte perspectivo  no qual a 
literatura seja usada como uma arma de 
enfrentamento do real. A Alagunas não busca 
uma vanguarda, uma nata, uma 
intelectualidade ou iluminados, eruditos, sábios, 
detentores da cultura, da língua, da verdade.  
Alagunas não anseia pelas academias, pelas 
galerias, pelas belas artes. Muito menos deseja 
colaborar para a construção duma literatura, 
cultura, arte, seja “daqui”, “dali” ou de qualquer 
“lugar”: não é marginal, tampouco está no 
centro: Alagunas é utopia [“ou” + “topus”: não-
lugar]. 
 
Na Alagunas #2 “Siamês”: buscamos, por meio 
dos textos publicados, vislumbrar corpo, tipo, voz, 

cor, sabor, cheiro, textura  do que é Alagunas: 
Alagunas é proposta, é potencialidade, é 
latência, é possibilidade: Alagunas é criação. 

Editor 
Geovanne Otávio Ursulino 
 
Editores adjuntos 
Jarisson Albuquerque 
Laís Messias 
Mácllen Luan 
Paulo César Moreira 
 
Corpo Editorial 
Alberto Lins Caldas 
Carlos Moreira 
Patricia Laura Figueiredo 
 
Autores 
Alberto Lins Caldas 
Eliaquim Timóteo da Cunha 
Fransuelly Raimundo 
Geovanne Otávio Ursulino 
Jaciel Henrique de Almeida Souza 
Jarisson Albuquerque 
Mácllen Luan 
Oseas Batista 
Paulo César Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
revistaalagunas.com 

abril 
2015 
ano I siamês 

https://www.facebook.com/revistaalagunas
https://plus.google.com/u/0/110982989260671429417/posts
mailto:revistaalagunas@gmail.com


abril 
2015 
ano I siamês 

editorial 

 

sal 
Alberto Lins Caldas 

 

N 
Jarisson Albuquerque 

 

Irmão Siamês ou A amante do 

vagabundo amedrontada 
Paulo César Moreira 

 

Às vezes 
Eliaquim Timóteo da Cunha 

 

Periscópio e ambivalência 
Mácllen Luan 

 

poeira sobre eles 
Geovanne Otávio Ursulino 

 

Poeta 
Eliaquim Timóteo da Cunha 

 

Idôneo 
Mácllen Luan 

 

naufrágio 
Alberto Lins Caldas 

 

Meu Ulisses 
Eliaquim Timóteo da Cunha 

2 

5 

7 

10 

13 

14 

16 

19 

20 

22 

23 

sumário 



abril 
2015 
ano I siamês 

Profecia do fim e os dadaísmos, a partir de 

1982 - de Kaváfis a Itapuã 
Mácllen Luan 

suor e sangue 

Geovanne Otávio Ursulino 

Poesia 
Mácllen Luan 

javali 
Alberto Lins Caldas 

Ao lírio do pomas 

Fransuelly Raimundo 

creonte 
Alberto Lins Caldas 

Ser 
Jaciel Henrique de Almeida Souza 

seferis 

Alberto Lins Caldas 

rodopios 
Geovanne Otávio Ursulino 

Homem da Lama 

Oseas Batista 

Sobre os autores 

26 

28 

31 

32 

35 

37 

39 

40 

42 

44 

45 



1 
  

● entrei no armazem ● 
● do velho finkelstein pra comprar ● 

● tomates e cebolas ● 
  

● notei logo q nas prateleiras ● 
● do velho finkelstein so havia sal ● 

● em garrafas potes e sacos ● 
  
2 
  

● pedi tomates e cebolas ● 
● ele gritou q so no estoque ● 

● la embaixo no porão ● 
  

● ali tambem so havia sal ● 
● numa prateleira so um tomate ● 

● e tres maços de tabaco ● 
  

sal 

alberto lins 

caldas 
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● nem os peixes defumados ● 
● do velho finkelstein restaram ● 

● ou os teares e suas unhas e dentes ● 
  

● nem mesmo as mantas de carne ● 
● os papeis as roupas os sacos ● 
● de farinha os sacos de arroz ● 

  
4 
  

● peguei o tomate velho ● 
● com os maços de tabaco negro ● 
● porq adoro fumar sem razão ● 

  
● mas todo aquele sal ali ● 

● era como um imenso desastre ● 
● uma inesperada salina ● 

  
5 
  

● porisso perguntei depois ● 
● ao velho finkelstein o q aconteceu ● 

● com os produtos do armazem ● 
  

● nem o velho finkelstein ● 
● nem ninguem entendeu a pergunta ● 
● ou desconfia o q vem acontecendo ● 

sal 
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Na recepção de uma grande construtora de 
condomínios, ao lado do balcão, havia uma placa 
bastante chamativa. Ser chamativo era intencional. Na 
placa havia três enunciados: missão – que comunicava 
o motivo de estarem lá, o objetivo – que era aquilo 
que devia ser alcançado ao fim da missão e o sonho – 
esse, deixado por último, revelava quão o grande eram 
as expectativas futuras. Apesar de divididos em três e 
quase como que uma história que preza por começo, 
meio e fim; buscavam com sutileza nas palavras, 
transmitir a boa nova. 
 A boa nova é sempre anunciada como 
solução, medida de escape, alternativa, opção, 
possibilidade, oportunidade, caminho. A boa nova é 
então trazida, no caso em questão, por meio da 
construção de apartamentos e casas, de bairros 
planejados ou até mesmo de cidades inteiras. As 
vantagens oferecidas são as melhores possíveis, na 
maquete pode-se visualizar o projeto onde tudo se 
delineia perfeitamente. Na maquete a padaria já está 
ao lado do edifício, em frente ao edifício está a via 
duplicada que dá rápido acesso a faculdade e ao 
trabalho, que dá também para o consultório médico, 
para banco e para o shopping, que garante o lazer e a 
comodidade. Na maquete também há segurança e a 
estabilidade necessária aos “homens de bem” – os 
homens bons da câmara colonial, os elegíveis – os que 
andam pelo caminho da retidão, e são agraciados com 
riquezas pois amam o senhor e dele recebem 
prosperidade. Na maquete, ele se vê como o homem 
que goza com sua família e que vê seus filhos 
crescerem. 

N 

jarisson 

albuquerque 



Para isso, ele respeita primeiramente a ordem e essa 
traz a segurança, um estado confortável onde não há 
hesitação. Quando se tem os dois, acredita-se possuir 
a estabilidade, que afasta o sentimento de impotência, 
quando existe estabilidade, não são necessárias 
alternativas, saídas, maneiras, escapes, pois tudo está 
como veria ser e a boa nova não parece mais uma 
promessa, e é finalmente chegada a hora onde os 
justos podem finalmente repousar sobre o seio de 
Abraão. A estabilidade é – não estranhamente – um 
dos maiores anseios da sociedade líquida, pois o medo 
e a insegurança são uma constante em tempos 
líquidos. Bauman fala dos medos como difusos, 
advindos de rápidas mudanças nos estágios da vida, 
da fragilidade das relações, dos trabalhos instáveis ou 
as doenças psicossomáticas. Para exemplificar essa 
situação de medo, Bauman recorre ao exemplo dos 
terrorismos, que cria uma situação de constante temor 
ocidental dos ataques radicais. 
 Há receio de andar nas ruas, a violência se tornara 
“violência urbana”, rechaçando o convívio social.  
Baudrillard fala de uma desintegração da cidade, como 
consequência da indeterminação das funções, o mapa 
já não é mais produzido por meio da representação do 
território, mas o contrário. Se um dia se imaginou a 
fidedignidade da representação, já não se pode mais 
dizer que a imagem representa o real, pois o modelo 
agora precede o real. 
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Ao observar a maquete, se visualiza um grande 
condomínio, várias casas, envolta por muros e 
cercas elétricas, dentro desses muros, o salão de 
eventos, a piscina, a praça. Segundo Baudrillard, o 
real não tem mais a chance de se reproduzir, o 
modelo vem antes do real, é uma precessão do 
simulacro, o real foi substituído por um mundo 
fictício, em que unicamente se busca estímulos 
simulados. Dessa forma, é possível imaginar o 
condomínio como uma ruptura da urbanidade, um 
espaço de socialização controlado, que é visto como 
local de moradia, de ordem, estabilidade, de 
segurança, de lazer. A forma como ele restringe o 
contato com a cidade, cria dentro de seus limites, 
uma urbanidade dentro da urbanidade, um 
simulacro, onde a realidade é percebida com estável, 
ordeira e segura. 
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Irmão Siamês ou A amante do 

vagabundo amedrontada 

paulo césar 

moreira 

Nos poucos do escuro  

Nos urros e sussurros 

De pedra e parede 

De muros fechaduras 

  

Está um dos que falam 

Está metade do que falo 

A outra metade seu irmão 

Dividendo da vontade  

  

Longe dos cidadãos 

Mas junto perto como tangente  

E qualquer outro ladrão 

Vagabundo que ama o noturno 

  

Aprendendo um com o outro 

Irmão siamês daquele que 

Apesar de correto junto nunca aparece 

Um céu de auroras diferentes  
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Rolando a calçada irmão siamês 

Sabe da hora de parar e dormir 

Mas sem prioridade de saber 

Dorme até parar 

  

Difere do outro q precisa parar e acordar 

Difere no q diz respeito à continuidade 

Ferra profundo cada estaca de rede 

Cada pisada cada chão 

  

O vagabundo desliza livre 

De um lado ao outro e não permite 

Que o outro em seu giro angular 

Interfira no seu canto seu lar 

  

Cada listra indefinida 

No centro do corpo do homem 

Ilustra bem como lista  

Símbolos anuais de concentração de força 

  



 

E se, se observa 

Não com mais atenção do que com doses de cachaça 

Sorrateiro movimento 

Do homem em seu momento 

  

Tem-se relativo sentimento de quê 

O barulho do dia não soa tanto 

Quanto o silêncio da noite – destilado à 

Textos gentes dizeres investidas 

  

Lembrando sempre a comida  

Mas o que come nem se lembra 

E com vista de quem completa 

Diz a noite tanto e sobre mais q o dia 

  

É que as direções se encaixam 

Antes mesmo dos matemáticos  

Que antecederam os cálculos; da criação do universo 

Corre-se o dia pra poder penetrar a noite 
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*** 
 
certa vez 
ouvi um era uma vez 
falava sobre um mundo real 
um mundo como ele é 
um mundo onde logo se aprende 
que cada lenda é um era uma vez 
um mundo que sabe a exata medida 
do impasse entre a verdade e a lenda 
daqueles de vez em quando da vida 

eliaquim 

timóteo da cunha 

Às vezes 
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Disse Bauman que o mundo precisa da previsão para 
sobreviver. A previsão é uma ordem, é a estruturação do 
mundo para que o caos seja evitado, ou pelo menos para que 
ele possa ser contido diante da celeuma que provoca a 
diversidade humanoide. Essa celeuma é contida de mil 
maneiras, todavia a regente maior da organização do mundo 
é a linguagem. É ela que antes de qualquer ciência, 
conhecimento, estudo, ou qualquer outra forma de 
organização, está segregando o mundo. A linguagem divide o 
homem e sua mundividência em classes. Está estreitando o 
mundo líquido em uma garrafa delgada que lhe dá forma. 

Periscópio e ambivalência 

mácllen 
luan 



Mas a solidez 
do mundo que a linguagem consegue conferir ao homem 
é perigosa, pois com toda ordem chegará, enfim, a 
secular hora intransitável de se entender e de chegar-se 
por excelência nela. Existe um momento fulcral em que a 
estrutura líquida do mundo irá transbordar, e a partir daí 
nada mais será previsível, provável e resoluto. Esse 
esborro já aconteceu. Foi consumado, continua, 
consuma-se ainda e, mantendo-se assim, ele se 
escondeu de modo que nós não o percebemos. Pierre 
Bourdieu diz que é exatamente por não estarmos 
cônscios do que está acontecendo que isso sobrevém 
intensamente. E o que está acontecendo? O poder da 
linguagem foi estendido ao seu ponto máximo, 
desafiando a atividade fundamental da ordem, 
estressando seu poder de conferir função às coisas e 
levando-a à ambivalência. Agora o mundo já não é mais 
previsível, controlado, teso e univalente. Está 
desfigurado pela própria medida. Agora tudo que está 
aqui é ambivalente. Mas é claro que se nos fosse visível 
estaríamos aniquilados e extintos. E imediatamente a 
linguagem configura sua condição mor, a de símbolo. 
Tudo está conferido dentro de um emblema, um signo, 
uma pequena potência de uma quilíade de valores. Tudo 
é símbolo, tudo é tácito, cada qual em sua cápsula. 
 

É necessário um 
periscópio sensível, cauteloso, é necessário um 
escafandrista. Com circunspecção ele deve permitir a 
entrada nessa cápsula tão hermética, tesa ainda, meio 
virgem.  
                                                                                  

       Será então poeta o escafandrista? 
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* 
havia poeira sobre eles 
eles batiam eles batiam 
tijolo sobre tijolo 
pedra sobre pedra 
e subiam sempre em direção ao 
céu sempre em direção às 
nuvens sem lágrimas nos olhos amaldiçoavam 
o deus de seus pais e não lhe entoavam 
canções tijolo 
sobre tijolo pedra 
sobre pedra eles 
batiam eles batiam 
 
 
 

poeira sobre eles 

geovanne otávio 

ursulino 
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não queriam destronar o 
deus a quem oravam nem o 
deus a quem serviam q como sabiam 
ouviam tudo isto queriam 
tudo isto sabiam tudo isto 
 
 
dia noite 
havia poeira sobre eles 
suas mãos estouradas não tocavam flauta 
eles batiam pedra sobre 
tijolo sobre pedra 
sempre em direção às nuvens 
e não se tornaram sábios 
sempre em direção ao céu 
 
 
não criaram canções não 
escreveram poemas não 
dançaram sua música 
tijolo sobre eles batiam 
pedra sobre eles batiam 
 
 
e sobre todas as cabeças erguiam  
sempre em direção ao céu 
os q passavam em baixo cada vez mais em baixo 
gritavam „eles batem tijolo sobre as mãos cabeças 
sobre 
as pedras nuvens sobre a vida‟ 
 
 
q como sabiam 
todos sabiam 
tudo isto 
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*** 

  

olhei lá dentro 

dentro da maleta 

que ela deixou 

creio que não foi por descuido 

ela não descuida 

  

estou mais certa que 

foi uma desatenção 

uma distração quase explícita 

daquelas propositais 

  

olhei lá dentro 

dentro da maleta 

que ela deixou 

tinha de um tudo ali 

formol 

remédio 

alicate 

tesoura 

ossos 

fusíveis 

fios 

agulhas 

peles 

entre outra coisas 

uma partícula apassivadora 

  

enquanto eu olhava 

o formol 

o remédio 

o alicate 

a tesoura 

os ossos 

os fusíveis 

os fios 

as agulhas 

as peles 

entre as outras coisas 

e uma partícula apassivadora 

 

pensava comigo 

e mais uns outros eus 

como essas bugigangas são 

p
o

e
ta

 

eliaquim 

timóteo da cunha 

p
o

e
ta

 

p
o

e
ta

 



  

feias 

inúteis 

pesadas 

até mesmo vistosas demais 

de mau gosto 

tive a sensação exata 

algo parecido já me havia sido 

guardado e usado  

não há novidade 

talvez eu já vira inúmeros 

outros objetos 

desse mesmo tipo 

talvez recentemente 

no entanto 

tenho que confessar 

 

dessa vez impressionaram 

de maneira diferente 

que lá dentro 

dentro da maleta 

o formol 

o remédio 

o alicate 

a tesoura 

os ossos 

os fusíveisos fios 

as agulhas 

as peles 

entre as outras coisas 

e uma partícula apassivadora 

  

foi quando percebi 

ela não pode ser outro alguém 

ela é poeta… 
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A máquina que avalia o pulso na enfermaria o deixa com 
medo. 
 
Isso leva a um sonho onde a idade do porvir é chegada. E 
é linda, ele vê, embora esclerosada e danificada pela 
fraqueza. Mas nessa visão ele sente a distância do tempo, 
uma vertigem leve que se basta no corpo. Então ele 
chora, consternado por tocar a pele pregada, pelos vacilos 
no caminho do sanitário e o caos na linfa do ouvido 
quando levanta depois de usar a privada. As lágrimas, 
essas escoam enquanto ele peleja contra o peso das 
pálpebras na hora do desjejum, fazendo cochilos com a 
carne do mamão na boca. 
 
No sonho, estava deitado numa maca do hospital, e a 
máquina também marcava o pulso, ele podia sentir que 
era lembrança da realidade, sentia o mesmo frio, mas 
também o mesmo aconchego debaixo do cobertor; sentia 
o movimento da enfermaria e além de conseguir ouvir a 
melodia cardíaca, escutava as vozes de outros velhos 
numa tagarelice; um deles parou de fumar há oito anos, o 
outro há nove. Um deles disse que já não bebia, graças a 
Deus, outro disse que só as bebidas quentes faziam mal. 
Um deles chorou, era uma senhora muito bonita, ela tinha 
esquecido o lexotan. E entre aqueles papos abdicosos ele 
se lembrou da eterna realidade, aquela de onde ele 
sonhava. Parecia longínqua, parecia fugaz, mas divertida. 
Não fugaz, talvez entretida demais pra ser idônea. Um 
tempo de fumaça que ele podia tanger por instantes. 

idôneo mácllen 
luan 
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Então começou a pensar nessa coisa de ser idôneo. 
Fitando o teto branco, espelho das luzes brancas, notando 
pela periferia da visão os soros, os apoios, as máquinas, 
uma cruz com Cristo magro, triste, cavado. E nisso tudo 
ele viu piedade, fitando o teto com os olhinhos abraçados 
de pele pregada, um cansaço no pulmão, ele via piedade. 
Piedade tão vã. 
 
Dando algumas estaladas discretas na língua, remexendo a 
saliva, buscou no fundo das papilas velhas aquele sabor 
condensado, rubroso, os estalos intensos das uvas 
viníferas. Chilenas, italianas, africanas, as do Vale do São 
Francisco. Ele queria pegar a garrafa das uvas, ele gostava 
sempre da forma, garrafas oblongas, esguias; querendo 
essa botija verde - uvas, uvas - ele deu cabo do tempo, da 
pele elástica ou pregada, passou a sentir somente a língua 
se partindo nos cacos de vinho. 
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● o naufragio ● 
● foi as duas da tarde ● 

● não sei o ano nem o mes ● 
  

● so sei q de repente todos ● 
● nos tavamos na praia ● 

● vendo aquilo ● 
  

● se estraçalhar nos arrecifes ● 
● aquele ferro aquela ● 

● madeira verde doente ● 
  

● se esbagaçar como um cavalo ● 
● caindo num despenhadeiro ● 

● se despedaçando nas pedras ● 
  

● mas tanto eu quanto o resto ● 
● de todos nos se lembra ● 

● clara e vivamente ● 
  

n
a

u
fr

a
g

io
 

● porq corremos pra praia ● 
● e com nossas facas ● 

● começamos a cortar a carne ● 
  

● dos marinheiros como se corta ● 
● carne de peixe carne de vaca ● 

● carne de tudo q se devora ● 
   

● quanto isso o resto de nos ● 
● arrastou a madeira o ferro ● 
● escondeu pra usar e vender ● 

  
● so sei q num instante nada ● 

● nem um fiapo restava na praia ● 
● no mar nem uma gota de oleo ● 

  
● nunca ficamos tão felizes ● 

● nunca nos divertimos tanto ● 
● nem houve um sono tão bom ● 
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  *** 

  

tecer elogios à você Ulisses 

 não é bajulação 

é um meio pra atingir 

em parte 

tua genialidade 

  

meu querido Ulisses 

quero ter um coração aquebrantado 

assim como o teu olhar 

quando contempla os céus 

procurando conselhos 

pra desvendar o cotidiano 

  

quero ter a certeza que vou seguir 

ao invés de estagnar em remorsos e frustações 

  

meu querido Ulisses 

queria ter uma voz tão forte quanto o teu olhar 

pra seguir firme no meu caminho 

  

ficamos hipnotizados com teu olhar 

queria ter uma voz que aquebrantasse 

corações e sonhos soberbos 

  

Meu Ulisses 

eliaquim 

timóteo da cunha 
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*** 

  

  

o que tenho a dizer sobre Ulisses? 

muitas coisas! 

  

trata-se daquele amigo 

que compartilhou muitos sonhos 

vitórias e frustrações 

tivemos tantas ideias que nos foram roubadas… 

ficamos com muita raiva, 

mas não lutamos 

pra provar que eram nossas ideias 

e que eram boas ideias 

  

eu sempre quis ir pro exército 

ele queria estudar filosofia 

eu inocentemente 

diante os acasos da vida 

fui estudar filosofia 

e hoje ele usa coturnos 

  

dividimos namoradas,  

sem que elas soubessem 

Meu Ulisses 
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que estavam sendo compartilhadas… 

era muito engraçado 

nós as ajudávamos a “nos enganar”… 

  

um dia Ulisses disse 

que não acreditava mais em Jesus 

eu disse que Jesus foi muito phoda 

foi um cara muito politizado… 

ele retrucou: 

“era um idiota”. 

  

hoje Ulisses é ativista da pena de morte 

principalmente de quem discorda dele 

e acredita na vontade de Deus 

Meu Ulisses 
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Apesar do temporal – chuva de açoite, nuvens negras, 

Trovões espoucando na mata 

O sol arrebata a cidade 

Os dias idos ficaram para trás 

Triste fila de círios apagados 

                “diz grega voz, de Alexandria” 

Círios pensos e frios e derretidos 

  

A mim quer me parecer que o vento 

Está gritando com a terra 

 - América, as pedras das ameixeiras estão caindo 

this is not america 

                são monumentos da cidade 

  

vidi allora um mostro che saliva dal mare 

il mostro era símile a una pantera 

 - Não! 

A mim quer me parecer que o vento 

Está gritando com a terra 

                       

profecia do fim e os dadaísmos, a partir de 

1982 - de kaváfis a itapuã 
a Milton Rosendo 

mácllen 
luan 
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 está gritando com a terra                    

                       está gritando com a terra 

  

 - ó, não! 

Superfície do Universo, ó pálpebras descidas 

Não vos ergais nunca 

vidi allora... 

vidi allora... 

Círios pensos e frios e derretidos 

Sobrevoaram os homens ocupados 

 - Depressa, antes que a fedentina aumente. 

                Depressa! Depressa! 

                Até que só me restou os ecos 

  

17 de Julho às dezoito horas e quarenta e cinco 

Minutos 

O poema 

                Desabou 

Cambiante, devido aos seus inesperados aspectos de luz 
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* 

masturbo-me toda noite 

seja fria seja quente 

  

não por gozo 

não pelo esperma q 

lambuza esfria seca sobre mim 

  

geovanne otávio 

ursulino 

su
o

r e
 sa

n
g

u
e

 



masturbo-me toda noite 

por vazio 

  

desde q vierm morreu 

masturbo-me 

olhando suas fotos 

cheirando suas roupas 

amávamo-nos 

por isso vierm morreu 

amor é feito de suor e sangue 

  

masturbo-me toda noite 

saudade de seus gritos  

enquanto apostávamos a vida 

vierm com seus olhos virados 

penetrada também pela faca 

nosso gozo misturado 

com seu sangue vivo 

  

toda noite 

procuro vierm pelas ruas 

esquinas bordéis boates bares igrejas 

  

não há como vierm 

não há gozo nos olhos daquelas 

só medo 

medo de mim 

medo da morte 

não se contorcem de gozo 

só sangram 

só morrem 
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masturbo-me toda noite 

na louca espera 

de encontrar o gozo de vierm 

no sangue doutra 
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 a poesia era de vidro 

  

  

  

  

  

                                              

caiu no chão 

  

                                                

e quebrou 

mácllen 
luan 

poesia 
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javali 

alberto lins 

caldas 



● em 1933 havia entre nos ● 
● um negociante de porcos q se chamava ● 

● baal ● 
  

● pra ser mais preciso sharon baal ● 
● filho do nosso primeiro rabino ● 

● e bom mestre escola ● 
  

● logo depois da morte do pai ● 
● se envolveu com isso dos porcos ● 

● de criar de matar e de vender porcos ● 
  

● do pai mestre escola não herdou ● 
● sequer a palavra e a gentileza ● 
● nem mesmo a vulgar amizade ● 

  
● mas não era nenhum marginal ● 

● o nosso sharon baal o porqueiro ● 
● era mesmo um perfeito cidadão ● 

  
● vivia como todos nos com lealdade ● 
● ganhando respeito pelo trabalho ● 

● pelo silencio e pelo dinheiro ● 
  

● mas em janeiro de 1933 ● 
● e pra ser bem preciso no dia 30 ● 

● tudo mudou ● 
  

● todos nos começamos a mudar ● 
● isso não posso nem devo esconder ● 

● pois não foi ele quem mudou ● 
 

 ● fomos nos nossos olhos e desejos ● 
● nossos corpos e o mundo todo ● 
● q veio mudando e virou outro ● 

 

javali 
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● era como se todos nos tivessemos ● 

● nos transtornado numa especie ● 
● violenta de javali ● 

  
● menos o nosso porqueiro sharon ● 
● baal q continuou como sempre ● 

● criando matando e vendendo porcos ● 
  

● sim ele continuou com os porcos ● 
● amolando aquelas facas ● 

● se encharcando com sangue ● 
  

● sim sharon baal se tornou uma coisa ● 
● muito e muito diferente porq ele ● 

● permaneceu sharon baal ● 
  

● sim sharon baal se tornou ● 
● dum momento pro outro aquele ● 

● q não era mais nosso irmão ● 
  

● ele não fez nada ele não lutou ● 
● ele não resistiu ele apenas ● 

● se entregou ● 
  

● por muito tempo deixamos ● 
● continuar sua vida entre os porcos ● 
● mas depois descobrimos o q fazer ● 

  
● acho q sharon baal entendeu ● 

● bem antes de todos nos a verdade ● 
● q nos amarra num mesmo garrote ● 

  
● ?então pra q fugir e se debater ● 

● se somos eles e nos so essa coisa ● 
● essa especie violenta de javali ● 

javali 
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Achei-te incólume por entre as heras desse saudoso e 
paupérrimo pomar. As flores outras, postas às tuas margens 
eram sempre. Sempre estiveram por lá.  Eu que já as 
conhecia, não sentia por estas a natural volúpia da conquista. 
Nascestes ainda ontem, com o orvalho virginal da gélida 
madrugada, e agora com o sol crepuscular procuras cavar-me 
a requintes de malícia ou de indiferença. Uma malícia 
indiferente que só alguém como eu poderia destilar, por certo 
que continuas a cavar-me e o fazes com a habilidade de um 
inquilino que mina o terreno alheio, propriedade que não te 
pertence, mas que sabes que vais sitiar. Isto posto num 
perigoso e cálido desvelar. O mesmo desvelar que apenas os 
mais sinceros desconhecidos desfrutam.  
  

Pergunto-me por que ainda outrora não atentara eu para 
a aurora de tua existência em meu vazio lagar. Andara 
sempre pelos mesmos e fatigantes caminhos ao longo de 
apreciáveis punhados de anos. A paisagem enfadava-me 
desde o início e evitara, assim, perder tempo com supostos 
desvios, impingidos de uma vida bucólica que tanto me 
aborrecia. No dia em que estive a espreita a primeira vez, não 
posso considerar que te vislumbrei em sincero, assistira-te, 
porém em secreto como a um ladrão que avalia o terreno 
vizinho buscando a hora de requerer o bem que não lhe 
pertence ainda, mas que já seu o é. Confidencio-te que eu 
fora lesado, até então. Sim, lesado do confronto desejado 
com as tuas duas envolventes vazantes marés. Não sabes 
que as flores outras me diziam que eras tu mais uma por 
entre tantas. Irritantemente comum. Que viveríamos uma 
casinha, feita de duas vidas em paz, desfrutando estações 
comuns aos mortais. Passaríamos o cinza dos anos em 
comum, regados por uma lareira e as algazarras de nossas 
crianças. Um enredo de entrelaço simples, demasiado 
humano e vivo. E quem o disse que eu nunca o quisera 
simples? 

Ao lírio do pomar  fransuelly  
 raimundo 



 Hoje enquanto descansas ao regaço dos braços meus, 

angustio-me das horas que não estive ao lado teu, angustio-
me, pois o tempo que se fora sem ti exige ainda mais de mim 
e esperar, ainda que sensato, parece me aumentar a 
distância, numa espécie de relógio conta gotas. Saudade é 
este o mar que o relógio conta.  Mas, se presente estás é 
gozo infindável, desde o anúncio de tua chegada e ao 
acariciar a doçura dos lábios teus, entrego-me sem voltas a 
uma deliciosa vertigem. Lembras tu de quem eu sou? Não, 
não podes lembrar-te de mim. Como lembrarás de um 
desconhecido? Um perfeito desconhecido que anseia-te 
primavera, a vida em flor contigo. Ser-te vencido e vencedor, 
que dos vales aos penhascos carece do teu amor. 

Revista Alagunas #2 “Siamês”, abril de 2015. 

36 



* 
  

● antigona e creonte devoram ● 
● cada um no seu lado da sala o bolo ● 
● descomunal de erva doce e passas ● 

  
● cada um delira sozinho mascando ● 

● com lingua gulosa o açucar ● 
● mascando com odio as passas ● 

  
* 
  

● sob as roupas abertas de antigona ● 
● creonte admira o imenso peito ● 

● de antigona como se visse um leão ● 
  

● primeiro um depois o outro ● 
● cada um deles muito rosa e roxo ● 

● na aureola cheia de dentes ● 
  
* 
  

● sem a lingua diz bem baixo ● 
● creonte desesperado entre desejo ● 

● e raiva agora o mundo e esses peitos ● 
  

● antigona ve os olhos de creonte ● 
● deve ser porisso q diz ?por q não ● 

● vem dançar um pouco antes de tudo ● 
  
* 
  

● tudo isso porq ismenia a bastardinha ● 
● vive entre nos espalhando desejos ● 

● disse creonte quase gritando ● 
  

● antigona com destreza esconde ● 
● um peito e depois o outro peito ● 

● como se guardasse ovos de avestruz ● 
  

creonte 

alberto lins 

caldas 



* 
  

● abre a janela respirando forte ● 
● todos os verdes e azuis do mar ● 

● porq não sou puta como tua mulher ● 
  

● isso todos nos sabemos ● 
● q foi dito por antigona bem calma ● 

● como se mascasse cada silaba ● 
  
* 
  

● é bem verdade q esse pouco tempo ● 
● demorou tanto q creonte dormiu ● 

● enquanto antigona espera sentada ● 
  

● o q podemos dizer disso tudo ● 
● é q esse momento dura desde então ● 
● e todas as partes degustam o horror ● creonte 

Revista Alagunas #2 “Siamês”, abril de 2015. 

38 



Se aquilo não fosse nada... Bem, se 
aquilo não fosse nada, talvez fosse mais 
simples. Por ser algo pode viver, pode 
morrer, pode matar, pode nascer, pode 
poder. Por ser algo tem cor, tem peito, 
tem polegares, tem deus, tem pinto. 
Estes últimos confundem-se. Pois ser isto 
é natural, é genético, é primário. Um cria 
o outro e determinam seus mecanismos, 
suas funções, suas qualidades, seus 
deveres, suas normas, suas defesas. E 
eles defendem o que são até o ponto de 
criar outros, mais e mais. Estes outros 
não sabem por que são, mas de tanto 
sangrar por ser isto o que disseram, 
acabam sendo. Aí já era, aí já é. Agora 
são isso, diferente daquilo de acolá. 
Daquilo que vive, daquilo que morre, que 
mata, daquilo que nasce, daquilo que... 
Mas também, por que ser igual? Todos 
são diferentes, afinal, aquilo é vermelho 
paixão e isto é rosa chiclete. Não precisa 
ser igual, o contraste é nítido. Tão nítido 
que pode ser visto, delimitado, 
acentuado, tocado, humilhado. Cá entre 
nós, ver entrenós é uma merda. Sentido 
ínfimo, auxilia a dor da crença da obvia 
separação da água e do óleo. Não vê? É 
tão obvio! Se coisas fora do divino ser 
não se misturam, como misturar o que o 
divino separou? De fato, não se pode. 
Apenas pode-se limpar o sangue daquilo 
que, ironicamente, tem vermelho por 
dentro. Vermelho igual ao que corre 
dentro de deus. 

ser 

jaciel 

henrique de 
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● era seferis o afogado ● 
● isso pude ver com meus olhos ● 

● tocar com a ponta dos meus dedos ● 
  

● nem eu nem ninguem duvidou ● 
● q aquele marinheiro afogado fosse ● 
● nosso filho nosso pai nosso amigo ● 

  
● q fosse o irmão de sempre ● 

● aquilo ali tomado todo pelo mar ● 
● cheio de estrelas ouriços e enguias ● 

  
● era seferis o afogado ● 

● o q se perdeu o depois encontrado ● 
● o q se extraviou o q as ondas ● 

  
● sim as ondas vomitaram aqui ● 

● entre os corais negros e a praia ● 
● entre as pedras os barcos e o lixo ● 

  
● com restos de peixe ● 

● entre os dentes sob a lingua ● 
● inda com aquela fome sem fim ● 

  
● era seferis o afogado ● 

● aquele q não conseguimos salvar ● 
● nem mesmo q nos ouvisse ● 

  
● pois havia o mar sim o mar ● 

● essa coisa pegajosa e faminta ● 
● coisa doente de todos os azuis ● 

  
● não podia deixar seferis aqui ● 

● tinha q lamber e mascar e bater ● 
● carne e suor q foi nosso pai ● 

  

seferis 

alberto lins 

caldas 

Revista Alagunas #2 “Siamês”, abril de 2015. 

40 



● era seferis o afogado ● 
● porq havia as cicatrizes os dedos ● 

● desfigurados por fios e peixes ● 
  

● porq continua como sempre ● 
● calado cheio desse tanto mar ● 

● essa coisa azul sempre demais ● 
  

● esse q devorou nosso irmão ● 
● nosso amigo nosso marinheiro ● 

● esse q nunca fez mal a ninguem ● 
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* 
sob olhares de condenação 

rodopiava no centro do universo 
os quatro ventos a soprava assobios 
tomando cabelos levantando vestidos 

  
sob sol e chuva rodopiava como peão 

presente novo na mão de criança 
rodopiava como os bêbados pelas madrugadas 

rodopiavam junto os prédios 
e a vida 

q rodopia sem dó 
  

sob inquietação rodopiava 
seu descontentamento com as eras 

sobre a ruína dos velhos 
q perderam o passo 

rodopiava 
 
 
  
  
  
  
  

seus vestidos foram rasgados 
seus cabelos foram arrancados 
seus rodopios foram esquecidos 
a madrugada a comeu as carnes 
os bêbados a roeram os ossos 
os velhos a roubaram o passo 
ventos se fizeram tempestades 

  
  
  
  
  
  

as ruínas 
são suas 
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*O sururu carrega o homem nas costas* 
 

*Carrega o homem na lama* 
 

*Carrega o corpo preto da lata* 
 

*Derrama o capote sobre o rio* 
 

*peneira as pedras do fio do doce da lagoa suja* 
 

*Carrega Sururu menino* 
 

*Carrega os filhos nas costas* 
 

*Carrega os homens na lama* 
 

*** 
 

*Corre que a lama é preta* 
 

*Suja as pernas pretas* 
 

*Corre que to com fome* 
 

*Vai pegar sururu menino* 
 

*Carrega os homens na lama* 

Homem da 

lama 

oseas batista 
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Graduação em Ciências Sociais e 
atualmente é estudante de Mestrado em 
Antropologia Social PPGAS/UFAM. 
Exercita alguns rascunhos de devaneios 
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