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“Olho” vem à publicação como uma edição que trás
novas propostas visuais para a Alagunas. Desde as
dimensões das páginas [em “Lagosta” e “Siamês”
usamos dimensões A4 e agora usaremos 30cm por 30cm:
o que nos pareceu melhorar espacialmente a disposição
de textos e imagens] até a padronização e o tamanho
da fonte usada no título, corpo do texto e nome dos
autores. Dentre outras coisas que ficarão evidentes aos
olhares mais atentos. “Olho” conta também com a
colaboração de Giselle Simão: que cria uma gravura
para ilustrar a capa desta nossa edição terceira.

No mais: Alagunas permanece na busca por desenvol-
ver um horizonte perspectivo que aponte para uma
literatura de enfrentamento. Para tanto: “Olho” trás em
suas páginas digitais poemas, contos e ensaios de 12
autores que, com seus textos, contribuem nesta busca
que é o propósito da existência da Revista.

Alagunas #3 “Olho” é publicada no dia 26 de julho de
2015 como mais uma ferramenta de enfrentamento,
luta, força: contra a língua, contra a pátria, contra o
espírito provinciano que perpassa o Brasil, contra o
senhor que a tudo rege, contra a Metrópole que nos
sobrepõe e contra a colônia voluntária a tudo isto.

Alagunas, por sua proposta, assume e enfrenta já nascer
dissolvida na internet: assume e enfrenta que não há
solidez ou estabilidade: assume e enfrenta que tudo já se
desfez no ar. Propondo, assim, pensar, criar, lutar a partir
disto.
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memórias roto
Paulo César Moreira

hipertexto, escadas, portas
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Como se tudo precisasse de um futuro melhor
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infame
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Letargia
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Narrativa do Tempo
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Da queda
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Ksulo
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Passa o tempo
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Romance
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No fundo da rua sem fim

Deixado na sombra reclusa

Aos gritos que se parecem 

Aquilo que arranha pra sair 

Sangra os ouvidos 

Rasga quando grita abre vira

Cai do alto como um giro

Se despedaça pra dizer

Que se conheçam os pedacinhos

O roto não aparece. não 

Se vê a cor dos olhos. não

Se vê a cor da pele coberta de poeira e merda

Só se ouve os gritos canto 

Vivo anseio do que toca 

Comunica dores e desejos de ninguém 

Porquanto In mente arrastam as correntes

A gente passa em frente e treme

O adulo dos normais

-Somos corretos reais!

Mantenham o monstro preso

Longe da luz sadia

Isolado; e se um dia 

Houver mudado e os gritos cessar

Ai sim; enquanto não - não existe



Havia cento e quarenta e duas escadas em Hogwarts:
largas e imponentes; estreitas e precárias; umas que
levavam a um lugar diferente às sextas-feiras; outras
com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa
tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso,
havia portas que não abriam a não ser que a pessoa
pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar
certo, e portas que não eram bem portas, mas
paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também
muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque
tudo parecia mudar frequentemente de lugar.

harry potter e a pedra filosofal
j. k. rowling
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*

a noção de hipertexto se desenvolve a partir das
possibilidades do uso da tecnologia de computa-
dores. o século xx particularmente se esforça
para o colhimento, processamento e catalogação
de dados: seja para academia, para a guerra ou
para a indústria [setores q estavam muito mais
próximos neste período]. e se depara com um
problema fundamental: “como acessar estes da-
dos?”. vannevar bush [conselheiro para assuntos
científicos de franklin rossevelt] imaginou uma
plataforma com a qual se pudesse ter acesso aos
dados catalogados em formas de microfilmes
onde o usuário pudesse selecionar e exibir em
qualquer parte que desejasse: tudo integrado a
algum meio q permitisse isto. a este: vannevar
bush chamou de “memex”. tendo em vista q isto
ocorreu em 1954: e a tecnologia necessária
ainda não havia, nem se podia imaginar o poten-
cial que os computadores tinham: o memex de
vannevar bush se limitou a alguns ensaios,
artigos e discussões encabeçadas por ele
mesmo.

somente no início da década de 1960, theodor nelson, então estudante de graduação, percebeu
e reuniu a tecnologia necessária para criar uma ferramenta que possibilitasse este acesso
dinâmico e interativo aos dados catalogados: a isto ele chamou “hipertexto”.

Ao fim de meses, acabei compreendendo que,
embora os programadores estruturassem seus dados
hierarquicamente, isso não era necessário. Comecei a
ver o computador como um local ideal para fazer com
que interconexões entre coisas fossem acessíveis às
pessoas.

e acrescenta:

Revista Alagunas #3 “Olho”, julho de 2015.
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Compreendi que a escrita não tinha que ser
sequencial e que não apenas os livros e as revistas do
futuro estariam nas telas [terminais de raios
catódicos], como todos poderiam estar conectados
uns aos outros em todas as direções. Imediatamente
comecei a trabalhar em um programa (escrito em
linguagem Assembler 7090) para levar avante esta
ideia.

o hipertexto é aplicado à escrita pela primeira vez em meados da década de 1970, na brown
university, quando o professor andries van dam contratou o professor de inglês robert scholes
para tentar descobrir se havia alguma funcionalidade ao, q na época era chamado de, sistema
editor de texto [hoje conhecido como processador de texto], este com características de
hipertexto embutidas. scholes e seu grupo de pesquisa se empenharam em desenvolver meios de
utilizar as funcionalidades do hipertexto para a interpretação de textos literários, no caso
específico da pesquisa com poemas.

*

O olhar percorre as ruas como se fossem páginas

escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar,

faz você repetir o discurso, e, enquanto você acredita

estar visitando Tamara, não faz nada além de

registrar os nomes com os quais ela define a si

própria e todas as suas partes. Como é realmente a

cidade sob esse carregado invólucro de símbolos, o

que contém e o que esconde, ao sair de Tamara é

impossível saber.

as cidades invisíveis

italo calvino

textum, traduzido do latim significa “tecido” ou “entrelaçado”. partindo de do texto ao texto, de
ulisses infante, temos uma razão etimológica que não nos deixa esquecer q o texto é produto
duma atividade de tecelão: onde se une, enlaça e tece “unidades e partes a fim de formar um
todo inter-relacionado”. seguindo este raciocínio: ulisses infante estabelece quatro elementos
centrais para a avaliação dum texto: repetição, progressão, não-contradição e relação. estes qua-

Revista Alagunas #3 “Olho”, julho de 2015.

8



tro elementos são necessários à produção dum “texto coerente”: como o autor salienta no início

da conceituação de cada um dos elementos. assim, “um texto deve ser: uma sequência de dados

não-contraditórios e relacionáveis, apresentados gradativamente por meio de um movimento que

combina repetição e progressão”. lembra a conceituação, muito mais técnica, de texto feita por

roger laufer e domenico scavetta em texto, hipertexto e hipermedia: “o texto é um conjunto de

parágrafos sucessivos, reunidos em artigos ou capítulos, impressos em papel, e que se leem,

habitualmente, do princípio ao fim”.

o texto propõe ao leitor um caminho fixo: aponta desde suas primeiras palavras quais passos e
quais resoluções estarão dentro de si: sempre dentro de si. o texto impõem seus próprios limites:
o texto é uma volta sobre seu próprio eixo: infinitas voltas. é uma sequência comunicativa
impressa em signos que seguem uma norma gramatical e é [assim como o funcionamento próprio
do ocidente] linear progressivo: seguindo o modelo de início-meio-fim: no qual com o decorrer da
leitura haverá uma acumulação de informações q possibilitará sua compreensão. o texto segue a
lógica do tempo cristão-agostiniano: a criação [o passado], a vinda do cristo/os últimos dias [o
presente] e o milênio [o futuro teleológico]. curiosamente a mesma lógica linear progressiva da
indústria.

o texto é a cidade invisível de tamara: diz ao leitor tudo aquilo q se deve pensar: tudo o q se
deve fazer: como se deve ler. faz o leitor repetir seu discurso, sua lógica interna [sempre
interna], seu jogo próprio. enquanto dá a impressão de impressão duma verdade, dum
conhecimento, dum saber, duma informação, duma literatura, dum manifesto: está dando ao
leitor o registro dos “nomes com os quais ela define a si própria e todas as suas partes”. o texto é
sedentário: é imóvel: protegido por regulações de leis de direitos autorais e intelectuais.
protegido pelo sagrado: o texto é inviolável. joão depois de narrar as revelações “que brevemente
devem acontecer” aos mortais, aos imortais, às potestades celestiais, à terra, ao universo e à
toda criação: conclui seu apocalipse garantindo q seu texto permanecerá sempre o mesmo,
estático, inviolado:

Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras

da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar

alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que

estão escritas neste livro; e se alguém tirar quaisquer

palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte

da árvore da vida e da Cidade Santa, que estão escritas

neste livro.

apocalipse de joão cap. 22, vers. 18, 19
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*

Ah, eu nunca sonharia em presumir que conheço todos

os segredos de Hogwarts, Igor [Karkaroff] – disse

Dumbledore amigavelmente. – Ainda hoje de manhã,

por exemplo, a caminho do banheiro, virei para o lado

errado e me vi num aposento de belas proporções que

eu nunca vira antes, e que continha uma coleção

realmente magnífica de penicos. Quando voltei para

investiga-lo mais de perto, descobri que o aposento

desaparecera. Mas preciso ficar atento para reencontrá-

lo. É possível que só esteja acessível às cinco e meia da

manhã. Ou talvez só apareça com a lua em quartil ou

quando quem procura está com a bexiga excepcional-

mente cheia.

harry potter e o cálice de fogo

j. k. rowling

o hipertexto é um texto dinâmico onde o leitor interage diretamente com sua leitura, com sua

ordem, com sua visão. o prefixo hiper é empregado com o mesmo sentido que é empregado na

matemática para hiperespaço: o hipertexto, assim como o hiperespaço, representa n dimensões.

da mesma forma como um hipercubo: o hipertexto não está acessível aos nossos sentidos: o leitor

quem cria relações, elementos, elos, conexões, cor, som, gosto, sentido no ato da hiperleitura. o

hipertexto cria n dimensões, n possibilidades de leituras, n caminhos. não é uma concentração de

informações ou de dados nem de interpretações: mas sim um espalhar, um perfurar, um dilatar

nas mais variadas direções. enquanto o texto cristaliza: o hipertexto dinamiza o real – o real é

hipertextual.

assim como as escadas de hogwarts: o hipertexto está sempre em movimento. a cada leitura, a

cada passagem, a cada dia. todas as dimensões do hipertexto estão sempre se cruzando, se

interligando, se interagindo, procriando. está sempre dando numa porta diferente, num lugar

diferente. por vezes esbarrando em portas que não são bem portas: “mas paredes sólidas que

fingiam ser portas”. ou até em portas que não abrem a não ser que se peça por favor ou faça

“cócegas no lugar certo”.

o “homem civilizado” tem pavor à dinamicidade do real: pavor à possibilidade q nalgum momento
as regulações e os reguladores desapareçam: “treme à ideia que a sociedade possa um dia
encontrar-se sem juízes, sem policiais, sem carcereiros”, nas palavras de kropotkin em a anarquia.
o q justifica o espanto de harry potter em nunca conseguir lembrar onde estavam as coisas, as
escadas, os caminhos, os degraus, as portas: “porque tudo parecia mudar frequentemente de
lugar”. mas não somente parecia: tudo estava frequentemente mudando de lugar.



jamais se sabe o que se pode encontrar por trás das portas de hogwarts: desde fofo, o cão
gigante de três cabeças no corredor do terceiro andar do lado direito. até a “sala precisa”: imensa
porta q se materializa nas paredes sólidas q leva a uma sala q só aparece quando se precisa dela.
que talvez só apareça sob determinada incidência da luz da lua: ou talvez em determinada hora
do dia. desta mesma maneira, nunca sabemos o q se pode encontrar num hipertexto:

Encontrar Homero, Agostinho, Dante ou Shakespeare

num hipertexto que nos aparece absolutamente

estranho a tudo isso não quer dizer que esse hipertexto

“contenha algo” [esperamos sempre que haja uma

materialidade natural em tudo] de Dante, Agostinho,

Homero ou Shakespeare: o oralista hermeneuta, o

oralista no seu momento de “interpretador” cria, cava e

escava o “buraco do coelho” que faz a ligação entre

universos textuais separados: jamais o que dizer-do-

texto (naturalização): o dizer está sempre além, em

fluxo conectivo.

experiência e narrativa

alberto lins caldas

o hipertexto garante q as constantes e frequentes transformações das condições do real sejam
percebidas: a vida líquido-moderna [como nomeia bauman] tem suas condições radicalmente
alteradas num tempo menor q aquele q poderia permitir q estas se consolidassem como hábitos e
rotinas. o texto, a história, a jurisprudência, a lei, as sagradas escrituras: fazem parte dos
mecanismos de cristalização do real. tentativa de velar o espetáculo próprio do nosso mundo
industrial: a velocidade avassaladora e implacável em q o descarte de produtos é realizado: onde
nós somos feitos da mesma matéria do smartphone lançado agora e superado daqui a alguns
instantes. tentativa de velar o medo gerado por saber q a qualquer momento podemos ser
descartados, jogados à lixeira, deletados: pelo cônjuge, pelos contatos, pela família, pelo
mercado, pelo trabalho, por deus. a proposta hipertextual busca vibrar na mesma intensidade q a
velocidade do nosso mundo.
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os gritos do vendedor me assustaram um pouco
havia ainda algumas manchas do Sol no teu cabelo
e a fumaça não me deixava sentir mais nada
só o embaraço das nossas mãos cruzadas no peito
em sinal de respeito as velhas manias
que talvez nunca venham a nos deixar

enquanto apaga o cigarro
você no parapeito olha assustado
a avenida e comenta que mesmo feia ela é linda
ficamos então calados por um tempo imenso
olhando para o mesmo lado
e enquanto as nuvens foram procurar outros céus
nossos corações bateram compassados
quietos pensando
que talvez o que vejamos como realidade
sejam nuvens evaporadas que não estejam mais lá
quando voltarmos nosso olhar de novo para elas



Entre moscas e copos assentados sobre plataformas vermelhas

Palavras e passos se confundem

Dentro do vai e vem de líquidos e destilados

Por estes lados os influenciados conversam, comportam opinião

Entram moscas nos copos, seus novos lares

Derramados pelas mesas viradas

As palavras confundem-se em gritos e gargalhadas

Passos e cantos se preenchem

O vazio já partiu a algum tempo

As bebidas surtiram efeito

E nos recantos provocam novos líquidos

As falas já não dizem para seus usuários nada

Que não alegria para quem vê de fora

Revista Alagunas #3 “Olho”, julho de 2015.
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desde a época do meu pai 

esse infame bate a porta 

em dois tempos 

sempre como dizia 

do tempo que meu pai 

comia poeira das estantes 

e dos santos 

e comia nos sete dias 

as sete velas 

no tempo da fome do meu pai 

a fome que sempre passou 

ate hoje a mesma fome 

mas nunca uma fome como essa 

essa de agora 

infame das portas 

e dos dois tempos 

come as feridas e lambe 

suga e mela e lambuza 

baba e gargareja 

porque as ulceras 

nunca foram essas 

a fome que é medo 

fome medo da fome 

ameaça 

esfrega na cara 

melhor a fome daquele infame 

que dizia e batia a porta em dois tempos 

na época do meu pai a fome 

não trazia feridas abertas 

14
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ouvia,

enquanto vi aqueles apaixonados

vorazes diante suas paixões

não sabem ao certo dize-las ou explica-las

ouvia,

enquanto gerações procuravam por maturidade

seus ancestrais diziam que não passava de arrogância

gerações que souberam a medida de que às vezes inovar

não passa de contar de outra maneira o que já foi dito

ouvia,

enquanto descobria que a água lava de um tudo

e as feridas cicatrizam causando deformações

mas feridas cicatrizadas nem sempre são curadas

a água que lava de um tudo nem sempre está limpa

as feridas cicatrizadas que não estão curadas

geralmente vêm daquelas certezas esquisitas

certezas que lembram o cão que perdeu o faro

e com o faro perdido não sossega

dessas certezas esquisitas

daqueles homens perdidos

que na estrada da perdição

não se respeita nada

como era de se esperar

por ali muitos desaparecem

15
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os desaparecidos não fazem falta

suas vidas nunca foram vividas por eles

mesmo assim realizaram sonhos… ficaram saciados

com egos inflados realizando os sonhos alheios

dessas certezas esquisitas daqueles homens

que inventam mentiras sem dificuldades

homens de mãos macias e punhos fracos

perdidos… nunca realizam o que imaginam

dessas certezas esquisitas daqueles homens

com necessidades que exigem explicações

mas não podem fazer-se entender

homens que descrevem suas angústias

descrições com brechas entre os fatos

descrições amedrontadas por aqueles certezas

nas certezas esquisitas

angústias não são feridas

muito menos serão cicatrizadas

angústias não serão lavadas

pois não são sujeiras

certa e estranhamente

quando tudo isso houver acabado

veremos homens perdidos

lavando-se por inteiro

16
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[instrumentos de sopro azulam baldeações & peles]
imagine um
corpo nu
descendo pelos degraus
de um apocalipse pré-fabricado
oh seríamos felizes certo é que seríamos felizes não?
as estrelas
como uns recortes em vermelho e verde de Matisse
umas anêmonas bêbadas sobre o gesto ausente
o paraíso arrematado numa promoção relâmpago
três anos depois convertido em oh o que foi mesmo que eu fiz de mim?

em caso de dúvida puxe a alavanca
[o azul se acera enervando violinos]
os condôminos se queixam do ganido de cães que vem do 401
oh seríamos felizes certo é que seríamos felizes não?
o amor devolvido num envelope laranja lacrado
e com a seguinte recomendação: mate-se!
uma partícula de Deus encontrada pelos físicos
não explica o prazer auto-induzido de freiras nos conventos
e nada de sair por aí entabulando a comédia de Prometeu

desenhe nuvens pesadas de chuva
[os tambores repercutem nas coisas um azul quase irrespirável]
oh seríamos felizes certo é que seríamos felizes não?
os juros correndo a 20% ao mês
fantasmagorias de Braque as tuas formas já nem sei se desejáveis
descendo pelos degraus do caos
as ilusões são papoulas murchas sobre o Nunca Mais
tome um analgésico
não converse com o motorista
faça um poema para os nossos tempos
porque sim é certo é certo que seremos felizes
[um chimpanzé rabisca na lousa o cálculo logarítmico dos absurdos]

17

Revista Alagunas #3 “Cara”, julho de 2015.



: bebi demais: muito mesmo: é hoje q eu apanho: porq bebi: porq não fiquei
em casa: porq tou chegando depois da hora: porq tou aqui: na rua: nessa
chuva: esperando quem me mostre caminho: so porq bebi: mas tava sozinha:
como se não pudesse ta com alguem: depois de tudo: mas tava sozinha: como
tem sido minha vida inteira: sozinha: so sozinha: aqui ou em casa: sozinha:
somente sozinha: bebi pouco: mas sou fraca com bebida: basta dois: tres
copos: por vez copo de quaisquer coisa: e la tou eu bebada: sozinha e bebada:
ela vai pensar q eu tava com outra: muitas horas la em casa ela começou a me
ver nos braços de outra: fazendo com outra o q ela não permite q eu faça com
ela: fica olhando pela janela: como se fosse bicho: fervendo: coisa de raiva: de
odio: queimando por dentro q eu sei: imaginando como se tivesse visto: ?sabe
como é q eu sei: porq eu mesma vivo assim: me arrasto pelos dias: mas não fiz
por mal não: não sai pra chegar tarde: não sai pra beber: não sai pra me
vingar: é ela quem não me da valor: não sou capaz de fazer isso com ninguem:
primeiro com ela: sei q ela so da valor pra mulher da rua: não sou mulher da
rua não: tou aqui nessa ora e bebada mas não sou: não sou mesmo mulher da
rua: tou na rua e bebada mas não sou nunca fui nunca vou ser mulher da rua
não: tou nessa chuva: nessa escuridão: esperando com medo mas não pense q
sou mulher da rua não: tou bebada: mas não sou mulher da rua não: me
arrumo inteira: o cabelo bem cortado: e me perfumo: me visto na roupa mais
bonita: pinto as unhas: desenho a boca: melhor sapato: olho bem pintado: mas
ela não me ve: pra ela nunca tou bonita: de verdade mesmo nem existo: mas
ela agora mesmo: nesse momento: nesse momento: ta na janela: rosnando:
mordendo a madeira: do mesmo jeito q eu faço esses anos todos: não sei porq
mas mesmo sem me ver ela pensa q é meu dono: q não tenho sentimento: q
não sinto nada: q não quero nada: q não desejo nada: q sou coisinha morta:
coisinha so: coisinha quaisquer: não sou mulher da rua não: mas sou mulher:
tou bebada: mas sou mulher: não sou da rua não inda assim mulher: e vou ser
sempre mulher: ela nunca diz nada: se tou bonita: se tou atraente: se me
deseja: se tou mais mulher: ela me bate como se bate num homem: nunca
como se bate em mulher: ela não me ve como mulher: como coisa somente
dela: me bate como se bate em homem: nem como mulher eu apanho: tou
bebada: é verdade: mas sou mulher: mas ela é a unica q não sabe disso: tamos
bem vinte anos juntas: !vinte anos: ?pode: não é uma hora: um dia: uma
semana: um mes: um ano não: !não: !são vinte anos: é tempo demais pra
quaisquer um: mas pra mim são vinte minutos: pra ela não: são quarenta:
oitenta: mil anos: !pra ela: !pra mim não: pra mim são vinte minutos: mas ela
não me da valor: por mais q eu faça: ela não me da valor: ja passei fome: frio:
humilhação: mas ali: do lado dela: é como se nada tivesse importancia: so a
vida da gente: !q o mundo se foda: !q os olhos dos outros vão pra merda: ?vão
falar: !q a lingua deles va pra puta q o pariu: !preciso da bondade de ninguem
não porra: !q a bondade va pra casa do caralho: !ali do lado dela: era pra ser



maravilhoso: sempre cuidei da minha vida: sempre ajudei: ali do lado: mas ela
não me da valor: não me da mesmo: não me ve: não ve meus peitos: minha
pele depois do banho: nem meus sonhos: minha boca: nem dos meus carinhos
ela da conta: nem minha bunda: nem minhas coxas: nem pe nem mão nem
braço: nem buceta nem cu nem peito: nem meu fogo ela ve: ela me ve como
bicho de casa: desses q a gente se acostuma: e depois não ve mais: como se
fosse de proposito: de ma vontade: !de ruindade mesmo: tem muito tempo q
sei disso: não foi dum tempo pra ca q ela deixou de me ver: !não !não: !ela
nunca me viu: é como se eu fosse sombra: dela: coisa dela: desse jeito: mas
ela não me ve: como se tivesse vergonha: como se eu fosse a vergonha dela:
meu desejo fosse a vergonha dela: minha presença: meu amor: meu desejo:
meu carinho: fosse tudo a vergonha dela: tava esperando minha irmã mas ela
não veio: pedi bebida: fui tomando devagar: como se não tivesse pressa: os
homens vinham sentar comigo: eu dizia q tava esperando meu homem: porq
assim eles entendem: ali bebericando: pensando a vida: bebendo bem devagar:
!porq não sou mulher da rua não: tou assim bebada mas não sou não: ?vc sabe
q é ver o sonho da gente ali no meio da rua com outra: doi muito: doi demais: é
muito ruim: parece q tão arrancando tudo de dentro da gente: primeiro a coisa
gelada no estomago: o peso: corpo furmigando: meio paralisado: tudo devagar:
como se fosse mentira: parece pesadelo: depois fogo: muito muito amargo
demais: vai tomando conta: roendo estraçalhando o corpo todo: queimando a
alma: !fugi: !fugi mesmo: não fiquei pra brigar não: pra tomar o q é meu: meu:
!muito meu: ou q devia ser meu: !não !não: fugi mesmo: corri pra casa:
sozinha fui chorar: sozinha: sozinha como sempre: !sozinha com aquele peso:
!com aquele queimor: !com aquele gelo: !com aquela amargura: !com aquele
desespero: !com aquelas lagrima toda: !e sozinha: !sozinha sempre: e a gente
termina assim: sendo igual com todo mundo: dizendo o q todo mundo diz:
vivendo o q todo mundo vive: !isso é o mal: essa é a merda: essa vida: de
quaisquer maneira: não é da gente: ?não é verdade: dizendo o q todo mundo
diz: vivendo o q todo mundo vive: isso ninguem ensina: !nunca: dum lado ou
do outro: ninguem nunca diz nada: a gente q se lasque sozinha: isso é o mal:
!essa sim é a merda: sei não: não posso: não tenho mais força pra fugir dela:
força pra fugir de mim: tou bebada: no fim eu mesma destrui minha vida: não
consegui fazer ela feliz: nem eu mesma fui feliz: mas foi desse jeito: como
quem olha do muito alto: e fica tonta e fica sem saber o q sentir: !assim foi
minha vida: não fui feliz: ?mas quem é: !talvez seja assim mesmo: injustiça e
solidão no meio do mijo e da merda: e a morte pra lugar nenhum: no meio
dessa desgraça é ir levando levando: q não sou besta: tou bebada: é verdade:
mas hoje quando tiver apanhando vou fechar os olhos: vou pensar em tudo q
foi bom: sempre é bem melhor assim: mesmo quando nunca foi: ?não é
verdade: nem podia ser:



Ela parecia que ia

Tinha tudo pra ir

Mandou fazer os óculos

Ela parecia q ia

Deixou não foi 

E o quanto queria?

Como não existia

Trena régua números

Nada quem arrisca

Ela q vinha com tudo

Contudo

Parou 

Vinha crescendo abundante

Olhos braços pernas -minha gente-

Vinha que vinha

Bateu em si

Parou bateu em si 

Morreu

Vinha com tudo mesmo

Contudo 

Parou

Era sempre ao espelho

E no fundo reverso do reflexo

O nada nunca via

Nós torcemos 

Nós gritamos ela correu

Foi q foi mas não foi

Hoje passa levando ela

Mães tias famílias 

Mas só 
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Vai ela 

Mutirões apertam ao redor

Mas é ela sã e

Ás vezes a noite ela sai

Na noite

Que é só dela

Disse q se visse 

Mas não viu

Então não foi

Ela sim não mais ninguém 

Ela não vai ela não vem 

-Sozinha oq?!

21
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*

ha meio seculo criamos nosso
oraculo demos nosso conhecimento

e sabedoria nossa culpa e dor
nossos sonhos e ousadia demos

a nosso oraculo

ha meio seculo ouvi nosso
oraculo pela primeira vez

cabelos louros maos macias olhos
fundos disse o q um oraculo tinha

q dizer aprendi a chorar entao

ha meio seculo todo ano ouço nosso
oraculo diz o q disse ha meio

seculo beijolhe as maos molhado
de lagrimas me arrasto ate casa

criando forças pra morrer

ha meio seculo todos ouvimos nosso
oraculo meu pai matou minha mae
berrando ‘eu sabia’ estourou sua
propria nuca ‘eu sabia’ apontando

pro vazio atras de si

ha meio seculo ouço nosso
oraculo armado desejando estouralhe o

peito e calalo de vez mas seus olhos
me atravessam a carne e partem

os ossos me prostro entao

ha meio seculo ouço o canto de nosso
oraculo doloroso a mesma dor como fosse

a minha ‘liaozinho entre gentes tao
fracas nao se mostra o q se molda à sua razao

liaozinho é fraqueza entre ovelhas ser liao’

22
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CENA I

Sala de leitura de Cássio, luzes apagadas.

Entra CÁSSIO.

CÁSSIO – Um dia ouvi um poema de minha cidade que falava sobre trens, moedas,

pessoas, de fábricas, cigarros, bilhetes. Um poema que margeava as ruas, empregado

nas casas, dobrando as esquinas, pichado em símbolos. Símbolo.

Pois um dia um homem me disse que somos símbolos do nosso ego, e por isso

colocamos nomes em nossos filhos. E que a nossa cidade não passa de um farol onde

atracam os fantasmas de Roma. E a plebe, os nobres, fizeram de nossa tolice o seu

Capitólio. Quando tenho de atravessar o centro da cidade às nove, posso sentir o

cheiro dos vermes etéreos que dormem aqui. O cemitério da urbe. O coração dos

negócios. Eles estão lá em cima, dormindo em meio aos tijolos e o lodo dos prédios.

Eu vejo a Catedral. Tentei deixar clara minha reverência quando erguia os olhos para

observá-la até o topo. Hoje evito dispêndios. Minhas pernas precisam de força, alguém

pode estar me esperando acordada. Os deuses ainda são os mesmos e os nossos

césares já não se enganam pela aparência. Pois sempre sabemos quem quer derramar

o primeiro sangue. Eu rondo entre esses postes, assisto o tráfego à luz dos carros que

permeiam meu ócio e vejo os policiais. Todos os dias. Encosto a cabeça no travesseiro

e sinto um leito pesado, e acredito que só eu posso suportar. Mas enquanto caio

paulatinamente nos confins do sono, tenho espasmos do dia que me lançam de volta

ao quarto. É a cidade tentando me manter acordado. Ela tenta; me derrubar no fundo

do poço? Minha cabeça pesa. A cidade é uma batedora de sonhos.



fumei ri deixei 

verti ouvi voltei 

e vi

fumeguei meti remediei

explodi 

esporrei

quilômetros à diante

quilômetros adiantei

e o volante deslizou

o suor secou

declive abaixo me encontrei

o céu efervesceu

o cão dos diabos levantou-se

espreitando de longe aproximou

com cautela em mim chegou e disse

está velho como um livro

cambiei redargui

implorei implorei

e então implorei

e o cão dos diabos

não antes daquele abraço

dos amigos de Cristo digno

olhou mediu

amargou

despiu

o seio nu

[é uma]

redoma ufânica

e mostrou

dali para frente

e ali como o presente

agora é inevitável

congênito às letras

expostas nesse descampado

de papel e água

fumei esbafori

e mais uma vez

e pensei 

e guardei 

foram promessas

foram profetas

perdi

leito - ali deitei

e estendido então

fui ali recordado

que o sono foi

junto às pomas

redundante dos seios

o cão

do cão dos diabos



*

é quase tarde

tarde demais

esperamos ha setenta e tres dias

as tropas de guití o nefasto q

a todas as terras assola

nosso deus q de tudo sabe

se adiantou a guití o nefasto e suas

tropas e nos avisou da destruiçao vindoura

nos adiantamos ao plano nefasto de guití

e de suas tropas e queimamos nós mesmos

as casas envenenamos a agua matamos

os bichos pisunhamos a lavoura protegemos os

velhos e doentes do nefasto fim e os matamos

fodemos as virgens para nao serem estupradas

pela nefasta tropa de guití

alguns ja começaram a desconfiar q guití

e suas tropas nefasta nao virao

cuidamos de faze-los calar

nosso deus q de tudo sabe nunca se engana

é quase tarde

tarde demais
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talvez eu devesse levantar e ir até a praça
dobrar os joelhos
e agradecer por respirar o gás imundo
e pela falta de estrelas á noite

talvez eu devesse assinar um manifesto contra todos
e organizar um texto correspondente
ao meu pensamento
ao meu cinismo
e a minha falta de objetividade
pedindo paz em nome das putas dos viados e de todos os 
esquecidos pelos sindicatos

talvez eu pudesse como num suspiro
perceber toda estupidez em me levantar todo dia
e agradecer ao grande diretor dessa bagunça
por estar feliz com toda a criação
(e ter a ousadia em pretender enganá-lo
me ajoelhando e fingindo obediência)
- devo seguir esperando a sorte num bilhete de loteria

talvez eu consiga acreditar em algo como nacionalismo, ou que
a vontade supera toda dificuldade, a fé move montanhas, em
inclusão nas escolas, ou em comida light.

talvez eu volte a me enganar com toda sorte de drogas

talvez eu pudesse num grito interromper os homens
e dizer que os seus delírios
são somente sonhos mesquinhos
que um sal de fruta pode interromper o mal estar
e pedir para colocar o meu nome em primeiro lugar
naquela tão distante lista de assinaturas
(a da organização do texto do meu pensamento,
do meu cinismo e da minha falta de objetividade, das pessoas 
que não são assistidas por sindicatos e etc.)



talvez eu devesse, permanecer em silêncio, brincando com o
controle remoto, dando atenção aos noticiários esportivos, as
novelas, as declarações dos políticos, aos pastores, bispos, as
noivas, aos encantadores de cães, as moças que mostram as
nádegas e os cus arregaçados.

talvez eu possa levantar minha bunda da cadeira
e assistir da janela aos risos histéricos e degradantes
que saem da minha própria imagem refletida
nos rostos de tantos outros que insistem
em colocar a música alta
forçando-me a levantar e gritar bem alto
(para que eu possa ouvir minha voz)
dizendo:

- Talvez isso tudo não seja tão ruim assim!

talvez se eu dobrar novamente os joelhos
e uma súplica possa chegar
ao ouvido de alguém que suporte
mais de 140 toques em algum texto
e juntando-se a essa imensa caravana de gente mansa
que passa as tarde repetindo mantras e desafios
como Klaus Kinski e sua covardia disfarçada em destempero
possa repetir que:

- Sim talvez o mundo não seja somente ilusão!

e se eu finalmente reunir forças
e me levantar
e cantar:

- Eu tenho uma casinha lá na marambaia...
essa casa esteja lá me esperando.
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Quando adolescente, de fato ela enrubescia muito; estava no começo

do percurso fisiológico da mulher e seu corpo se tornava uma coisa

embaraçosa de que ela sentia vergonha. Adulta, esqueceu de

enrubescer. Depois, os acessos de calor lhe anunciavam o fim do

percurso, e seu corpo, de novo, lhe dava vergonha. Reavivando-se o

pudor, ela reaprendeu a enrubescer.

A Identidade
Milan Kundera

Estando na infância do Howl, inúmeras estrelas cadentes vivas caiam

se deparando e morrendo em água ou lama. De uma, caída nas mãos

de Howl e engolida pelo feiticeiro, jorra Calcifer, um demônio do fogo.

O castelo animado

filme de Hayao Miyazaki



*

no castelo

não precisa esperar

o estalo a corcunda

nessa vida medíocre

jovem o queijo

amarga e arrepia

abruxa envelhece

*

no castelo

a beleza enlama

nem chantal de antes

nem solfie esperam

*

a beleza escorre

numa mão sem dedos

querida

num punho incapaz

de equilibrar a palma

*

depois do escorrer

de toda vida

o castelo aconchega

a rejeição duma grande casa

prum mofo nas paredes

*

a felicidade – calcifer

*
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Gigante nass
Nas saídas encontrava de tudo
Procurava por tudo

Se empanturrava de comida
De tudo comia
Todas descendências ribonucléicas

Era a biologia em busca da biologia
Sua física em atrito com as massas
Nada passava 

Encontrava de tudo
Procurava por tudo
Gigante nass já nem saía mais

Ele próprio era a saída 
E tudo absorvia
Por ele tudo passava 

Já no meio dos anos
No meio das montanhas
Escrevia com as unhas;

O certo peso do medo 
De sofrer soltei-o 
E aos poucos ganhei tamanho
Gigante nass maníaco pelos cumes 

Chegou ao céu de grande

Chegou e gemeu-



Altura altura altura-
Clamou três vezes nass
O gigante-altura!-

Era como a lua 
Não se queimava com os raios do sol
Absorvia-os e encantava aos homens

Era grande demais
Na luz ele sumia
No escuro reluzia 

E como é comum aos gigantes
percebeu nass-
Pode ser de homem ou de deus

Nada mais toca o meu-
Subiu de mais nass
Nem falta de ar sufocava

Girava feito astro
Todos o viam os poetas 
Arriscavam acertá-lo

Os filósofos desmistificá-lo 
Os químicos desintoxicá-lo 
Os biólogos dissecá-lo 

Os poetas passavam perto
Os cientistas queimavam com eles 
mesmos
Tão longe

Nass deitava pra facilitar a ode
Poetas filósofos homens

Percebeu nass novamente-

Nenhuma flecha nenhuma
Careta arroubo textual 
Nada o perecia-

Nass nas alturas-
Pelo amor de deus nass
Não os deixe em desespero 

-Dama q chama a chama no céu-
Pelo amor de deus nass
Não nos deixe arrancar os cabelos

Nada tocava seu corpo cego
De brilho intenso por dentro
Cego q ninguém vê 
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*
fingia

nao saber

assim

fingia melhor
nao doer



O homem vive o tempo

O tempo vive o homem

O tempo marca o homem

O homem marca o tempo

O tempo passa para o homem

O homem passa pelo tempo

O homem guarda o tempo

O tempo guarda o homem

O homem tem um nome

O tempo tem imagens

O homem traz imagens do tempo

O tempo carrega imagens do homem

O homem lembra imagens do tempo

Passa o tempo. Narra o homem

Narra o homem. Passa o tempo

Passa o tempo, vêm as imagens

Narra o homem

O homem tem as imagens e narra o tempo

Narra o tempo. Escreve o homem

Escreve o homem o tempo

O homem pára o tempo?

Lembra o tempo

Narra o tempo

Escreve o tempo

O tempo move o homem

O homem move o tempo

O homem de papel e de tinta

Escreve o tempo

Escreve imagens

O homem está preso

Preso ao tempo

Presa do tempo

Tempo do homem
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o que a luz oferecerá à terra

o que o tanino oferecerá à língua

o que o fermento levedará a massa

o que a turqueza mar onda várzea

e o que eles fazem no trapiche

o que o quê do motivo

o porquê

da morte sem a vida

se para o homem

só vocifera o fim
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Lagarta tem seu tempo
Sabe seu ciclo
Não desespera nem demora
Ksulo, espaço uterino do fomento
Relega o eu da inocência e sofrimento
Perde-se na criatividade que aflora
Descobrindo cores
Perdendo conceitos e valores
Despede-se dos temores
Abre-se o Ksulo
Olhos iluministas chocam-se ao vê-la
Despiu-se da pele forjada de cores
Que embelezam os olhos
Oprimem o escuro e sombrio
Fantasiam alegria e fugacidade da euforia
Mostrar-se dia a dia que é perfeito e feliz
A Lagarta-Borboleta foge
Mostra variáveis da pressão
Pondera dissabores
De cada conversa ao longo do dia,
sins e nãos.
A lagarta não sabe ser borboleta
Despe-se do ksulo uterino
Dama da noite,
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Alma de artista preferiu,
Realidade da vida
Já não contida, comedida,
Sem glórias do que foi
E do que não era
Mariposa,
disse ela,
feliz consigo,
escolheu

̶ Desconstruí–me, sendo o que eu sabia ser.

Foi questionada por olhos iluministas:
̶ Por que deixar as tão belas cores

para ser dama da noite?
̶ Cor só tem aplausos no palco da luz.

Vestir-me de cores não me agrada.
Me sei Mariposa, independente de cores e seus favores.
Sei mais de Mariposa.
Sem refletores, aplausos ou palcos
dos que nada sabem destas dores.
Molambo, sou Táta Irá,
que não se importa que te cause estranheza.
Desconstruí me despindo de cada pele que me revestia,
de cada tentativa do que eu não sabia.
Ksulo uterino o meu me acolheu como sei.
Conhecer a mim, vê como sou livre.
Dama da noite,
Mariposa,
brilho sedutor nos olhos negros que tenho
Sem refletores,
cores,
especuladores,
bajuladores.
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PASSA O TEMPO

E NADA FAÇO

FRACO

PASSO

FARDO

CALO
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Capítulo 1, 6º parágrafo, em que
se vasculham gavetas, contas, velhos livros.
“Não estou gostando nada disso!”, exclama.
Eram dias de vento, estrondar de janelas.

33º parágrafo, anda pela alameda.
Há a incidência de tempestades solares.
Capítulo 9, 15º parágrafo, beijam-se.
O avô caminha por entre os girassóis.

Capítulo 43, final do 14º parágrafo,
Está falido, sem emprego, a mulher, morta.
Retira do maço a carta do Enforcando.

Inverno. A prostituta lhe sorri. Chove.
Faz frio, muito frio. Bebe algo amargo.
Apóia-se nos corrimões, mudo, e espera.
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Q comece a bagaceira!

Disse o cacique com o cajado 

Na mão de todo sério

Isso q estão vendo

Não nos pertence 

Não é fruto do nosso fruto

Então q queimem 

Não ficaremos em pé de guerra

Melhor então deitá-los na terra

E como mais velhos q somos

Autoridades nas coisas sérias

A decisão é nossa 

-Todos que concordam de joelhos!-

Disse o cacique com toda

Segura autorizada e assombrosa 

-Somos a própria -próprius - terra

Viveremos bem nela; sem considerar

O protesto dos jovens fugidos da raiz

Não esperava cacique 

Um dos fugitivos driblasse 

A segurança e como tapa

Derrubasse seu velho cajado

Caindo oco quebrando seco

Como coco q nada havia

Dentro nem água nem

Força nem magia nem 

Nada só papel colorido por fora
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o índigo tolda anseios
orvalha
sempre lá
chispas
de branco-azulado
uma
lua emagrece
ao longo da lagoa
pastor
de nuvens
o vento
menino
soltando pipas
tropeça em longas notas musicais
agora o vermelho
sinal de trânsito fechada
uns adolescentes
correm por ali
parece que fizeram algo
de 
errado
o
que ficamos sem saber
do céu
se esconde
por detrás
daquela macieira

Revista Alagunas #3 “Olho”, julho de 2015.
40





42

Revista Alagunas #3 “Olho”, julho de 2015.

Tudo acaba sendo um cenário pro meu olho. Rabisco 

quando tenho tempo e 90% dos meus desenhos se 

resumem em olhos. Seja quando começo o desenho 

ou quando o acabo, sempre passo por ele. Eu o 

envolvo em formas geométricas e ele adquire novos 

significados. No triângulo, ele é o olho da providência 

e representa a trindade de Cristo. O olhar de Deus aos 

homens, um olho que está sempre observando tudo, 

cada ação e pensamento. Me apeguei a esses 

significados, mesmo não sendo religiosa, porque me 

apeguei a todos significados do olho. É a única parte 

realmente sincera de uma pessoa, porque é possível 

muda-lo a aparência, mas o olhar nele será o mesmo. 

É o que cada pessoa tem de mais exclusivo e sincero, 

porque pode ser de um sorriso ou de uma tristeza, 

mas é sempre sensível à verdade a ponto de você 

saber quando não o é, só em olhar. E, a esses olhos 

acrescento símbolos e formas encaixadas em minha 

cabeça, mas, se elas representam mais do que são em 

minha cabeça, é porque com régua, prática e nanquim 

dá pra fazer quase tudo.



vive em Maceió e escreve no 
blog conchapoema.blogspot.com

vive em Maceió, é professor de 
História e graduando em Letras pela 
Universidade Federal de Alagoas.

vive em Maceió e escreve no blog 
amorfopoema.blogspot.com

vive em Maceió, é poeta, 
músico e graduando em 

História.

vivendo no lavrado de Macunaíma, tem completos 25 verões 
amazônicos. Graduação em Ciências Sociais e atualmente é 
estudante de Mestrado em Antropologia Social PPGAS/UFAM. 
Exercita alguns rascunhos de devaneios literários, viajando 
entre vírgulas e reticências à procura por uma ironia radical.
E-mail: cunha.antropologia@gmail.com

graduando em História Bacharel pela Universidade Federal de 
Alagoas. Vive em Maceió/AL gostando de flores, das certezas dos 

outros e das incertezas de si mesmo. Reflete sobre as coisas e 
sabe que pensar não é a solução. A partir disso, escreve. 

nascido em São Paulo, 50 
anos. Professor de Geografia, 

trabalha numa escola em 
Heliópolis.
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paulista, mora em Maceió desde os 6 anos de idade. 
Estudante do curso de História da UFAL. Meus cadernos 
escolares nunca tiveram uma folha limpa. No Ensino 
Médio comecei a criar um estilo. No meu tempo livre 
saio jogando ideias no papel.
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vive em Maceió e é pesquisadora de
políticas públicas com foco em
cibercultura – acesso à informação e
economia criativa.

publicou os livros de contos “Babel” (Revan, Rio de
Janeiro, 2001), “Gorgonas” (CEP, Recife, 2008); o
romance “Senhor Krauze” (Revan, Rio de Janeiro,
2009) e os livros de poemas “Minos” (Íbis Libris,
Rio de Janeiro, 2011), “De Corpo Presente” (Íbis
Libris, Rio de Janeiro, 2013), “4x3 - Trílogo in
Traduções” (Ibis Libris, Rio de Janeiro, 2014). Blog:
www.poemasalbertolinscaldas.blogspot.com

nascido na cidade de Belém do Pará, cidade banhada pelas águas da 
Baía do Guajará. Essas mesmas águas me fizeram desembocar nas 
águas dos rios do estado do Amazonas, na cidade de Manaus, encontro 
das águas que se deu há quase 10 anos. Assumi por tarefa de vida o 
ofício de professor de Sociologia, atualmente na Universidade Federal 
do Amazonas, e venho aprendendo com a memória social, o 
enraizamento e a cultura amazônica uma forma de compreender o 
mundo e gerar conhecimento sobre ele.

vive em Maceió e é poeta.
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