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resenha

inha mãe e outras mulheres" 

é um livro de ética, não de 

uma ética ideal, mas de uma 

ética possível, a ética que dá 

para lançar mão diante de 

uma realidade particular, imprevista, 

desregrada... degradada. O livro é, 

então, uma coleção de notas antropoló-

gicas ou etnográcas, descrições de 

comportamentos de homens, mulheres, 

velhos, crianças em situações em que 

nos perguntamos... o que fazer? O que 

fazer diante da morte, da violência, da 

falta de direitos, de um pensamento tota-

litário?

Só que essas descrições de indivíduos e 

gentes diante de situações que lhes impe-

lem a agir, ou a não agir não podem ser 

apenas apontadas... com a frieza do cien-

ticismo, não.

As cenas precisam ser revividas para que 

o leitor possa sentir o peso ético da esco-

lha dos personagens. O leitor precisa 

sentir a mulher tornando-se objeto de 

desejo, precisa testemunhar o homem 

pobre sendo roubado do pouco que pos-

sui mediante a conivência da Justiça. O 

leitor precisa sentir, para que possa com-

preender o peso das escolhas éticas dos 

personagens. Então o livro ganha a 

forma de contos e poemas.

Nos dias de hoje, em que a obra literária 

deve se encaixar em um gênero especí-

co, para um leitor especíco, que busca 

na prateleira especíca da livraria uma 

experiência de leitura já antecipada, "Mi-

nha mãe e outras mulheres" é um "não-

livro".

Agora, para a época em que vivemos, em 

que é negado a cada indivíduo viver seu 

gênero especíco, em que são desconsi-

derados aqueles que pensam diferente e 

vivem diferente. Nessa época em que a 

exclusão do outro é legitimada e regula-

mentada pelas instituições, precisamos 

buscar uma nova ética, a ética do indiví-

duo diante da intolerância, diante da 

exclusão do outro, diante da tirania.

Nessa época, o não-livro Minha mãe e 

outras mulheres talvez seja imprescindí-

vel. Talvez não tenha uma prateleira que 

o acolha nas livrarias, justamente por 

ser uma obra contra o emprateleiramen-

to do pensamento e das ações dos 

homens.

Cada conto e cada poema de Minha mãe 

e outras mulheres trata de uma ética pos-

sível diante de imposições que violentam 

o indivíduo. É um livro que descreve 

como o indivíduo pode fazer justiça não 

perante o mundo ou perante a sociedade 

que o violenta e o desumaniza, mas 

perante a si, perante o tribunal de seu 

caráter.

Uma ética possível.

m
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cada conto, de que modo tanto a lei quan-

to a sua falta podem ser tirânicas. 

A lei dos costumes, da tradição, leva os 

personagens ao ponto de perderem a 

liberdade, a autonomia sobre suas 

ações, a dignidade. Diante da tirania de 

um pensamento canônico, do abandono 

estatal na luta pela terra, do preconceito, 

da violência não punível porque resguar-

dada pela conivência, diante da tirania 

imposta pela incapacidade de amar, 

diante da morte, Fabiano nos mostra os 

personagens arqueando sob o peso das 

circunstâncias.

Mas esses personagens sobrevivem, 

suportam, superam as situações narra-

das, não porque sucumbem à tirania da 

lei ou de sua falta, mas porque desco-

brem, desvendam e discernem o próprio 

caráter. São personagens que entendem 

quem são e, por isso, podem mudar até 

mesmo o nada a que foram reduzidos. 

Peço licença para reetir um pouco 

sobre o conto que me chamou a atenção 

para o caráter ético de "Minha mãe e 

outras mulheres".

O conto "Medalha" tocou-me, pois sem-

pre tive uma certa aversão à matemáti-

ca. A repulsa não era aos números em si, 

incomodava-me a tirania do raciocínio 

que manejava os numerais.

Gostava das harmonias da matemática, 

de suas exatidões, mas não suportava 

seu código de conduta.

Ocorre que da repulsa moral segue-se o 

afastamento físico. Distanciei-me dos 

números.

Distante, nunca me permiti entender 

essa disciplina... seus meandros, as 

razões que a levaram a se tornar essa 

criatura tirana, incapaz de incluir um 

pouco de vida em seus cálculos.

Até que li esse tratado de ética matemáti-

ca, de quatro páginas, de Fabiano Costa 

Coelho, intitulado "Medalha".

Nele, explica-se porque essa ciência tor-

nou-se tão avessa às pessoas que, como 

eu, supõem ter uma alma.

Vão me dizer: "Mas quatro páginas? Não 

lhe parece pouco?"

Lembrem-se que o tratado é de ética 

matemática... ou seja, suas armações e 

argumentos são enxutos como axiomas, 

ou como as linhas de uma equação.

Voltando à ética... Fabiano nos explica 

porque a matemática tornou-se tirânica.

Houve, de início, como em geral ocorre 

nas tiranias, um extermínio.

Essa limpeza do pensamento matemáti-

co é a premissa maior do tratado escrito 

por Fabiano Costa Coelho:

 "(...) morreram os poetas da mate-

mática.   Ficaram os matemáticos ecien-

Fabiano Costa Coelho, 
nos mostra, a cada 
conto, de que modo 

tanto a lei quanto a sua 
falta podem ser 

tirânicas. 
Henrique Komatsu

#ficaemcasa

tes, argutos e disciplinados".

Com o extermínio ou exílio dos poetas do 

território matemático, os números per-

deram a volúpia, a sensualidade, os víci-

os, as paixões... tornou-se um terreno 

árido, sem alma e sem caráter.

Eis a premissa menor do tratado ético-

matemático de Fabiano Costa Coelho.

 "A matemática não tem a ver com o 

caráter das pessoas".

Uma matemática sem caráter e sem 

alma torna-se uma ciência sem ética. 

Fabiano nos mostra como os matemáti-

cos, diante de uma ciência que perdeu 

sua ética, supõem que essa falta é, em si 

mesma, uma ética.

O conto mostra que o pensamento que 

perde o caráter impõe um pensar sem 

ética.

Diante desse pensar que, aos poucos, 

sem balizas, torna-se tirânico, o que 

fazer?

O personagem, que ainda se questiona 

quanto ao seu agir, diminuto e impoten-

te, reete:

 "Não cabe a mim mais que estudar 

os números".

A saída encontrada parece ser viver o 

deserto da matemática em sua esterili-

dade, sem a poesia de outrora, mas sem 

sucumbir à ética tirânica.

Lendo este conto, descobri que eu não 

suportei vivenciar a realidade a que 

foram reduzidos os números. Recolhi-

me nas palavras.

A pergunta que ca dos contos de "Mi-

nha mãe e outras mulheres" é a seguin-

te: o caráter, essa coisa forjada na poe-

sia, na poiesis, no fazer, não é ele mesmo 

uma outra forma de tirania?
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verso

você tem a mesma opinião sobre mim

deixei de ter crises de saudade e passei a ter poesia 

estou me conhecendo melhor, me sentindo melhor e me descobrindo 

sorrindo, às vezes choro porque sinto 

às vezes minto, por dizer, a mim mesma, que não estou só, eu estou só mas sempre estive 

assim

já é comum pra mim 

já é de se entender que não fui feita de eternidade, de carinho, porque a ausência me 

descreve 

não é por maldade: é o meu jeito!

eu sou dessa maneira

eu afasto, eu não lido de monogamia, eu não sobrevivo de cabeça pequena 

e, talvez, eu devesse ser a megera dos contos e das fábulas 

porque eu absorvo somente o que me interessa.

acho que depois de ser descartada diversas vezes, usada e abusada, você não se importe de 

se afastar 

é até mais fácil de lidar 

do que enfrentar a guerra e sangrar 

novamente, por mais um motivo estúpido 

porque eu sou orgulhosa e não sei me desculpar 

e até entendi que só pede desculpas quem está errado.

eu entendo seu orgulho frágil de querer me ver nas mãos 

mas sou água quente 

líquida o suficiente pra me libertar dos seus dedos e, se me prender, eu fervo

não me interprete mal, não me interprete! 

eu não quero passar batido na sua história, mas não quero ser um personagem que vai te 

afetar

eu lido comigo todos os dias

quero ter minhas conquistas e minhas convicções sozinha

porque futuramente eu criarei paranoia de alguém me apunhalando pelas costas e sorrindo, 

por tomar uma coisa de grande significado pessoal referente a mim

pra me prejudicar

ou, quem sabe, pra poder dizer que a Vanessa, há quem chame de Zoe, fez tal coisa pra você

meu amor, eu pouco me importo.

Zoe

10 11
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prosa

Tempestade de verão
eria mais fácil ter arrancado 

o próprio coração com as 

mãos nuas, rasgando o peito 

com as unhas e expondo o 

tórax como asas invertidas, na expec-

tativa de que a dor fosse capaz de frus-

trar toda e qualquer tentativa de retali-

ação resultante de uma racionalização 

dos acontecimentos, mas a situação 

não era tão simples assim. Caminhei 

por aquelas ruas repletas de gente 

irada e multidões desgovernadas. Ao 

meu redor corpos suados, vozes disso-

nantes, punhos e armas apontando 

para qualquer direção. Vozes roucas 

gritando inconformação. Um passo 

atrás do outro, eu mergulhava, me dilu-

ía naquele mar de reivindicações e frus-

trações, seguia incógnito. Desviava o 

meu corpo miscigenado, como uma 

folha levada pela enxurrada repentina, 

formada por uma tempestade de verão, 

desgovernada, sublinhando o meio-o 

entre a calçada e o asfalto, rumo ao.

Todas as coisas que eu pensei que era, 

todas as coisas que eu havia dito.

Condenado, amarrado de costas para o 

sol, acorrentado na boca de um abis-

mo. Assintomático. Um técnico tercei-

rizado de uma empresa de energia 

pública trocando cabos no meio de 

uma tempestade de verão.

A cada passo dado ocultava o meu ras-

tro, indiscriminado, eu seguia em 

silêncio, mais e mais entranhado em 

toda aquela situação.

Eu deveria estar ali? O que estava 

fazendo ali? Como eu havia chegado 

ali?

Milhares de bocas.

Mulheres gritavam frases de ordem 

contra o patriarcado, jovens cantavam 

hinos contra a privatização das insti-

tuições de ensino, trabalhadores assa-

lariados ecoavam choros e lamenta-

ções pelo salário mínimo congelado. 

Aumento da passagem do transporte 

público. Extinção de ministérios. Mor-

daça nos professores das escolas 

públicas.

Todas as bocas abertas. 

A minha seguia fechada.

Meu coração pulsava forte, chegava a 

doer. Parecia um som grave de fre-

quência tão alta, capaz de derreter 

carne e osso. E cava mais forte a cada 

segundo. Um punho fechado, projeta-

do no ar por alguém desconhecido, um 

punho fechado do tamanho do meu 

coração, traçou uma curva no ar em 

minha direção. 

Machistas, fascistas, não passarão!

S

O povo unido, jamais será vencido!

Nenhum direito a menos!

Ele não nos representa!

Ele não nos repre...

Ele não nos...

Ele não...

E...

Caí inconsciente.

Dor de cabeça intensa resgatou a 

minha consciência. Estava dentro 

de um carro da polícia. Pelo 

reexo do retrovisor cons-

tatei que enxergava ape-

nas por um dos olhos, o 

outro completamente 

fechado por hemato-

mas. A viatura seguia 

com a sirene desligada, 

velocidade moderada, 

cada vez mais afastada da 

multidão. Dois policiais ocupa-

vam os bancos da frente, um dirigia e 

outro preenchia um relatório. O rádio 

seguia em silêncio. Movido por uma 

dor no pescoço, talvez uma lesão pro-

vocada pelo soco ou pela queda, apon-

tei meu rosto para a janela à minha 

direita e vi, do outro lado da rua, onde a 

aglomeração de pessoas indignadas 

começava a minguar, dois jovens enca-

puzados pichando em um muro as 

seguintes palavras: Um já morreu. Nos 

poupe e faça você mesmo esse favor a 

toda nação. Morra!

Um mal-estar, indiferente a meus trau-

mas físicos, instalou-se em mim. Por 

que aquelas palavras pareciam escri-

tas para mim? Uma ânsia de vômito 

constringiu meu estômago, puro ree-

xo, tentei, sem sucesso, baixar o vidro 

da viatura.

– Tudo bem com o senhor? – o policial 

que preenchia o relatório perguntou.  

– Estou com muita vontade de vomitar.

– Vomite aqui. – Entregou-me um saco 

plástico de supermercado. 

Vomitei. Vomitei tanto que 

aquele saco foi incapaz de 

conter tudo o que saiu de 

minha boca.

– Não se preocupe, 

senhor. Estamos acos-

tumados a coisa muito 

pior. – O policial que diri-

gia tentou diminuir meu 

constrangimento.

– Pare a viatura ali naquela esquina 

pro presidente tomar um fôlego – disse 

o outro policial.

– Presidente? – perguntei quase gritan-

do.

Os policiais se entreolharam e deram 

de ombros. 

Olhei mais uma vez para o espelho 

retrovisor e, com muito espanto, cons-

tatei que não me reconhecia. Não iden-

ticava aquele rosto como meu, aque-

las roupas como minhas, aquelas 
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 mãos, aquele sangue. A viatura parou, 

o policial passageiro desceu e abriu a 

porta.

Ao sair do carro reparei que não conhe-

cia aquelas ruas, aqueles prédios, 

aquelas placas. Era tudo estranho 

para mim. Tentei, em um impulso ines-

perado, correr, fugir dali. Porém, o poli-

cial me imobilizou e me jogou para den-

tro da viatura.

– Senhor presidente, faça-nos o favor 

de se recompor. Comporte-se.

– Eu não sou nenhum presiden-

te! É um engano, me tirem 

daqui!

Os policiais gargalha-

ram.

O rádio clamou por 

novidades.

– Estamos com ele sim. 

A caminho do Planalto. 

Câmbio, desligo.

O que fazer quando a sua própria 

mente não é capaz de fornecer as res-

postas que somente ela poderia pro-

ver? Enxaqueca. Desespero. Mais uma 

vez a vontade de vomitar, mas sem 

matéria prima para tanto. O estômago 

inamando, a garganta arranhando. 

Olhei para os policiais e notei que 

ambos desavelaram os coldres de 

suas armas e as colocaram sobre as 

coxas, como se naquele gesto indicas-

sem que era para eu tomar cuidado 

com meus próximos movimentos, mes-

mo, aparentemente, eu sendo o presi-

dente.

Ignorei a ordem indireta e comecei a 

me agitar violentamente dentro da via-

tura. Gritei, chutei, xinguei – em mais 

de uma língua, puxei meus cabelos, 

ralos cabelos, distribuí murros, proje-

tei minha cabeça contra os vidros. Um 

dos policiais, o que estava dirigindo, 

desacelerou até quase parar o carro e 

engatilhou a arma, o outro foi mais prá-

tico, virou e acertou minha nunca com 

uma coronhada. 

Sufocava enquanto aranhas de con-

creto desobstruíam meu estô-

mago. Amontoando-se no 

espaço entre a laringe e 

o esôfago, os aracníde-

os navegavam o silên-

cio do grito-reuxo 

abafado pela des-

construção de um 

espaço vazio. Subi 

e s c a d a s  s e m   m 

enquanto tentava gritar, 

tentava respirar.  Cada 

degrau a mais também era um 

degrau a menos. Subir era um conceito 

que restringia. Não restava outro movi-

mento no tabuleiro de camadas socia-

is. Descer era para quem estava cain-

do. Subir era a única ruína. E a ruína 

era a minha salvação. Quando o ritmo 

lento e descompassado de meu cora-

ção passou para um desequilibrado 

frenesi, estimulado pelos pulmões 

quase vazios que suplicavam por mais 

ar, as aranhas de concreto, talvez por 

uma fome quase humana, passaram a 

devorar umas às outras e a desobstru-

Eu não sou 

nenhum presidente!

É um engano,

 me tirem daqui!

ir, primeiro, a laringe – o que me permi-

tiu reunir ar suciente para, após a 

última aranha se autodevorar, gritar 

como uma supernova. Vomitei. Depois 

do grito, vomitei tudo o que havia acu-

mulado de emoções simbólicas e refra-

ções losócas ao longo de uma vida e 

idade não reconhecidas. O último 

degrau foi superado, sem titubear, abri 

uma porta de ferro que deu acesso ao 

teto de um prédio projetado por Nieme-

yer, cujas escadas pareciam não ter 

m. O céu estava mais vermelho do 

que nunca e as nuvens dançavam con-

forme as lágrimas acumuladas de pós-

teras tempestades. Abri os braços e 

sorri. Eu, presidente. Afrouxei o nó da 

gravata e deixei o paletó surrado cair 

ao lado da porta recentemente aberta 

por mim. No parapeito do prédio, dois 

policiais me esperavam. Um deles segu-

rava uma corda. Nu, caminhei até eles.

– Aqui está, presidente. – Estendeu-me 

a corda.

Peguei a corda e dei um nó ao redor do 

meu pescoço.

Todas as coisas que eu pensei que era, 

todas as coisas que eu havia dito.

Anal, o que eu havia dito? Quem eu 

pensei que era?

Olhei para baixo.

A esplanada repleta de gente irada e 

multidões desgovernadas. Corpos sua-

dos, vozes dissonantes, punhos e 

armas apontando para minha direção. 

Vozes roucas gritando inconformação, 

reivindicações e frustrações.

Não tinha certeza de quem eu era ou se 

realmente era quem diziam que eu era, 

mesmo assim entreguei a ponta da 

corda para os policiais, trocamos con-

tinências, e pulei.

Seria mais fácil ter arrancado o próprio 

coração com as mãos nuas.

leonardo triandopolis vieira

#ficaemcasa
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prosa

uando eu era criança, moráva-

mos em uma casa considerada 

muito afastada do centro da cida-

de. Minha rua ainda era de chão 

batido e, por vários anos, a única casa 

daquela área era a nossa. Nos terrenos 

ao redor, convivíamos com todo tipo de 

vida. Cupinzeiros, que mais pareciam 

enormes arranha-céus, densamente 

povoados. Flores de São João que se 

espalhavam por todo lado, salpicando 

os terrenos com intensa cor laranja e 

que competiam com as pequenas e deli-

cadas ores amarelas, além dos incon-

fundíveis dentes-de-leão, diversão 

garantida nas mãos de uma criança 

que adorava vê-los voar quando sopra-

dos. Simples e belas ores “vira-latas”, 

que ninguém queria ver crescer em 

seus jardins, brotavam espontanea-

mente por todos os lugares não habita-

dos por alvenaria e ferragens. E, para 

nossa felicidade, atraíam toda sorte de 

insetos. Abelhas amarelas (europa), 

pretas (arapuá), castanhas (as peque-

nas e amistosas jataí), gafanhotos de 

todos os tamanhos e cores, as temidas 

vespas, que tinham apelidos populares 

como “marimbondo-cavalo”, “marim-

bondo-chumbinho” (como eu tinha 

medo dessa dupla), pequenos besou-

ros marrons que chegavam em verda-

deiras hordas, logo depois das chuvas, 

e cavam sobrevoando freneticamente 

as lâmpadas dos postes da rua. Sem 

contar as revoadas dos milhões de 

cupins alados, que chamávamos de 

aleluias. Toda aquela vida era acolhida 

por bravas remanescentes do cerrado, 

pequenas árvores retorcidas e arbus-

tos de galhos nos e enegrecidos que 

serviam de abrigo para toda essa fauna 

alada, incluindo ninhos de vários tipos 

de pequenos pássaros. Eu podia pas-

sar horas contemplando um pequeni-

no tiziu, saltando sobre os galhos 

retorcidos de uma árvore, sincronizan-

do seu nome em alto e bom som a cada 

pulo: “tiziu”, “tiziu”. 

Ao anoitecer, o show era protagonizado 

pelos vaga-lumes. Quando o sol encer-

rava sua jornada e começávamos a 

ouvir as cantigas dos grilos, duas coi-

sas me traziam profunda calma e ale-

gria: do lado de fora, os vaga-lumes 

começavam seu balé iluminado que, 

para um garoto como eu, era pura 

magia da natureza (e ainda é); e do lado 

dentro eu podia farejar minha mãe pre-

parando o jantar. Aquela combinação 

de tranquilidade do lar e explosão de 

vida enchia meu coração de paz e segu-

rança. Parecia que o mundo, todos os 

dias, havia dado certo.

Para onde foram todos eles? Ao que 

parece, há muito tempo foram expul-

sos da segurança de seus próprios 

Q

 lares, talvez pelo avanço impiedoso 

dos empreendimentos loteados e ven-

didos em feirões de imóveis, com a 

falsa promessa de uma “vida nova em 

um local muito valorizado da cidade”, 

ou talvez pela marcha devastadora dos 

“desertos verdes” das plantações de 

cana-de-açúcar, cada vez mais duvido-

samente necessárias para sustentar 

uma frota interminável (e insana) de 

veículos para “facilitar a vida moder-

na”. Que modernidade é essa que deci-

dimos construir e viver?

Essas irônicas aspas adornando o que 

decidimos ser esse conceito deturpado 

de “vida melhor”, me faz recordar a ima-

gem de pequenos pontos luminosos, 

dançando ao luar de uma noite quente, 

há muito guardada em minhas memó-

rias mais vibrantes. Dessa minha 

infância.

Carlos freitas
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 lares, talvez pelo avanço impiedoso 
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verso

Flor serena, or de Lis

Brotava em si a mais linda 

pétala

Seu caule fazia inveja aos 

outros troncos,

Possuía a mais bela raiz dentre 

outras,

Exalava grande energia.

Por ser única, sempre com 

grande alegria

Brotava em todos os jardins

Trazia em seu caule pedaços de 

histórias

De grandes poetas que a ela 

não davam m.

Hoje em dia, nesses ares, já 

não mais se vê nem sequer 

mais de 5 mudas, só restaram 

ao seu lado galho seco e pedra 

dura.

Dizem que sua or jamais brota 

em

Tempos de ditadura.

Rafaely Tobias
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resci ao pé de um pai silencioso. A quietude soprava 

como uma brisa gelada, constante, descendo do alto de 

sua circunspecção – tão inóspita, tão eterna quanto o 

cume de uma montanha.

O silêncio ventava incessante e encrespava a minha espinha. O 

vento gélido resvalava por minha nuca, por entre meus dedos e 

fazia com que minha pele e meus pensamentos se contaíssem. 

Eu me encorujava como quem espera a passagem de um fantas-

ma.

Com os anos, acostumei-me à quietude e aos tremores que me 

causavam os deslocamentos da frieza paterna.

E, como acontece com essas coisas do corpo, uma vez aceito o 

incômodo, passa-se a conhecê-lo melhor. 

Meu pai era um homem alto, esguio, com ossos da face salientes 

e sobre essa ossadura que dava ao seu rosto a aparência de uma 

estátua, feixes de músculos retesados convergiam para os lábios 

que estavam sempre cerrados, como um punho.

Lembro-me que quando criança, brincando na frente de casa 

pela hora do almoço, via meu pai chegar do trabalho quieto, 

entrar, fazer sua refeição e, em silêncio, sair. O silêncio da che-

gada, passando por mim no quintal, o silêncio com que se movi-

mentava pela casa, com que tirava os sapatos, o silêncio com 

que erguia o alimento, equilibrado sobre o garfo até a boca, com 

que descia o talher vazio até o prato para uma nova garfada, com 

que mastigava a comida, sentado à mesa, e o silêncio com que 

partia eram uns diferentes dos outros.

Aprendi que nem sempre os ventos sopravam com a mesma 

intensidade ou na mesma direção. O ar gélido às vezes era mais 
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 seco, às vezes mais denso, às vezes 

quase não se movia, às vezes assobiava 

em minhas orelhas, às vezes forçava-

me a procurar abrigo, às vezes… às 

vezes… às vezes...

A quietude de meu pai tinha suas nuan-

ces, podia preceder um “não” ou um 

“Hum… é...”, gestar um pensamento 

ou abortá-lo – sem o encantamento da 

gestação e sem o julgamento moral do 

aborto –, podia ser um silêncio de apro-

vação ou de desapontamento. Era, 

enm, um silêncio múltiplo e innito.

Seu silêncio era uma compa-

nhia constante, conável, 

que me proporcionava a 

experiência de estar só, 

sem estar verdadeira-

mente sozinho. Inúme-

ras vezes, na mesa de 

casa, enquanto desenha-

va ou fazia um dever esco-

lar, ou me distraía com 

algum brinquedo, notava meu 

pai na ponta do móvel, em silêncio, os 

lábios levemente apertados, lendo, ou 

metido em seus pensamentos.

Em algumas dessas lembranças me 

escapa se meu pai está ou não na 

ponta da mesa. Presto atenção no 

silêncio da memória e tento distinguir 

se o silêncio que ouço é da companhia 

paterna, ou de meu isolamento. 

Os silêncios se confundem. O fato é 

que prendi a viver minha solidão com 

meu pai.

Aprendi a conviver com tal frieza incô-

moda, é verdade, mas ela jamais tor-

nou-se familiar. Vive-se ao pé de uma 

montanha, mas ela jamais se torna 

parte de si. Ela é sempre um mundo 

alheio.

O homem ao pé de quem cresci sempre 

me foi esse terreno estrangeiro. Um 

imigrante japonês que atravessou o 

globo; e nesse outro canto do mundo, 

nossos caminhos se cruzaram.

Agora, sempre tive a impressão de que 

meu pai nunca deixou o Japão; suspe-

ito que ele nunca desembarcou 

em solo brasileiro. Não. Ele 

trouxe consigo, debaixo 

de seus pés, o país de 

origem, com idioma, cos-

tumes, e um habitante. 

Onde quer que ele fosse, 

levava consigo esse peda-

ço da ilha oriental, essa 

nação somente por ele habi-

tada.

Nessa pequena versão do Japão trazi-

da por meu pai, nessa ilha com um 

único japonês, com uma cultura pró-

pria, com um idioma, eu nasci.

O idioma era o silêncio. A língua eram 

os olhares, os gestos, o tempo entre um 

e outro. Alfabetizei-me nas nuances da 

quietude. Aprendi, a custo, a língua 

daquele território estrangeiro no qual 

eu vivia.

Ocorre que o silêncio de uma pessoa, 

O
T
O
T
O

H
E
N
R
I
Q
U
E

K
O
M
A
T
S
U

20 21



Este conto foi 
publicado no 
livro “Ototo”, 
editado pela 

editora “Confra-
ria do Vento”. O 
lançamento do 
livro no Museu 

da Imagem e do 
Som em Campo 
Grande/MS foi 
cancelado em 

razão da neces-
sidade de isola-

mento social 
ante a dissemi-

nação do 
COVID-19 no 

País.

prosa

Whistler, British Columbia
resci ao pé de um pai silencioso. A quietude soprava 

como uma brisa gelada, constante, descendo do alto de 

sua circunspecção – tão inóspita, tão eterna quanto o 

cume de uma montanha.

O silêncio ventava incessante e encrespava a minha espinha. O 

vento gélido resvalava por minha nuca, por entre meus dedos e 

fazia com que minha pele e meus pensamentos se contaíssem. 

Eu me encorujava como quem espera a passagem de um fantas-

ma.

Com os anos, acostumei-me à quietude e aos tremores que me 

causavam os deslocamentos da frieza paterna.

E, como acontece com essas coisas do corpo, uma vez aceito o 

incômodo, passa-se a conhecê-lo melhor. 

Meu pai era um homem alto, esguio, com ossos da face salientes 

e sobre essa ossadura que dava ao seu rosto a aparência de uma 

estátua, feixes de músculos retesados convergiam para os lábios 

que estavam sempre cerrados, como um punho.

Lembro-me que quando criança, brincando na frente de casa 

pela hora do almoço, via meu pai chegar do trabalho quieto, 

entrar, fazer sua refeição e, em silêncio, sair. O silêncio da che-

gada, passando por mim no quintal, o silêncio com que se movi-

mentava pela casa, com que tirava os sapatos, o silêncio com 

que erguia o alimento, equilibrado sobre o garfo até a boca, com 

que descia o talher vazio até o prato para uma nova garfada, com 

que mastigava a comida, sentado à mesa, e o silêncio com que 

partia eram uns diferentes dos outros.

Aprendi que nem sempre os ventos sopravam com a mesma 

intensidade ou na mesma direção. O ar gélido às vezes era mais 

C

 seco, às vezes mais denso, às vezes 

quase não se movia, às vezes assobiava 

em minhas orelhas, às vezes forçava-

me a procurar abrigo, às vezes… às 

vezes… às vezes...

A quietude de meu pai tinha suas nuan-

ces, podia preceder um “não” ou um 

“Hum… é...”, gestar um pensamento 

ou abortá-lo – sem o encantamento da 

gestação e sem o julgamento moral do 

aborto –, podia ser um silêncio de apro-

vação ou de desapontamento. Era, 

enm, um silêncio múltiplo e innito.

Seu silêncio era uma compa-

nhia constante, conável, 

que me proporcionava a 

experiência de estar só, 

sem estar verdadeira-

mente sozinho. Inúme-

ras vezes, na mesa de 

casa, enquanto desenha-

va ou fazia um dever esco-

lar, ou me distraía com 

algum brinquedo, notava meu 

pai na ponta do móvel, em silêncio, os 

lábios levemente apertados, lendo, ou 

metido em seus pensamentos.

Em algumas dessas lembranças me 

escapa se meu pai está ou não na 

ponta da mesa. Presto atenção no 

silêncio da memória e tento distinguir 

se o silêncio que ouço é da companhia 

paterna, ou de meu isolamento. 

Os silêncios se confundem. O fato é 

que prendi a viver minha solidão com 

meu pai.

Aprendi a conviver com tal frieza incô-

moda, é verdade, mas ela jamais tor-

nou-se familiar. Vive-se ao pé de uma 

montanha, mas ela jamais se torna 

parte de si. Ela é sempre um mundo 

alheio.

O homem ao pé de quem cresci sempre 

me foi esse terreno estrangeiro. Um 

imigrante japonês que atravessou o 

globo; e nesse outro canto do mundo, 

nossos caminhos se cruzaram.

Agora, sempre tive a impressão de que 

meu pai nunca deixou o Japão; suspe-

ito que ele nunca desembarcou 

em solo brasileiro. Não. Ele 

trouxe consigo, debaixo 

de seus pés, o país de 

origem, com idioma, cos-

tumes, e um habitante. 

Onde quer que ele fosse, 

levava consigo esse peda-

ço da ilha oriental, essa 

nação somente por ele habi-

tada.

Nessa pequena versão do Japão trazi-

da por meu pai, nessa ilha com um 

único japonês, com uma cultura pró-

pria, com um idioma, eu nasci.

O idioma era o silêncio. A língua eram 

os olhares, os gestos, o tempo entre um 

e outro. Alfabetizei-me nas nuances da 

quietude. Aprendi, a custo, a língua 

daquele território estrangeiro no qual 

eu vivia.

Ocorre que o silêncio de uma pessoa, 

O
T
O
T
O

H
E
N
R
I
Q
U
E

K
O
M
A
T
S
U

20 21



 por mais que nos dê indícios do que se 

passa em sua alma naquele instante, 

não nos conta histórias, não nos revela 

o passado, as dores, as perdas, as ale-

grias. O silêncio, insondável, nos per-

mite reagir, mas não nos permite 

entender.

Cresci sem conhecer a história de meu 

pai. Sabia que ele havia saído de sua 

terra natal, do outro lado do planeta, 

aos vinte e três anos de idade e nunca 

mais voltara. Cresci sem saber seus 

motivos, sem saber sobre sua infância, 

sobre seu crescimento, sobre seus 

desejos, suas frustrações, sobre seus 

irmãos ou seus pais… Nunca conheci 

meus avós paternos ou qualquer outro 

parente dessa galhadura de minha 

árvore genealógica.

Ao longo da vida, escutei fragmentos 

de conversas, bochichos, meias-

histórias, já ouvi dizer que meu pai tem 

uma bala alojada no corpo, de um tiro 

que ele levou na juventude, mas nunca 

soube ao certo se é mesmo verdade e 

nem como foi que se deu o disparo, se 

disparo houve. Já ouvi conversas de 

que meu pai se embrenhou lá pelos 

lados do Mato Grosso por uns anos 

quando aquilo tudo era ainda mato 

fechado, mas, de novo, não sei para 

que, nem se é verídico o murmurinho. 

O fato é que esses causos todos nunca 

os tive conrmados ou negados por 

meu pai. Ele envelheceu com histórias 

que, por certo, marcaram sua vida, sua 

sionomia, essa face que hoje me enca-

ra, mas que são misteriosas como a 

geologia de uma montanha.

Então, nessa velhice, já com seus ses-

senta e poucos anos, um dia, convi-

dou-me para uma viagem a outro 

hemisfério do globo, para conhecermos 

um de seus irmãos mais velhos e para 

me ensinar a esquiar, um hobby que 

ele tivera em sua juventude e gostaria 

que eu experimentasse.

Aceitei, pois, em anos, aquela era a pri-

meira vez que ele me convidava a espi-

ar um pouco de seu passado.

Em janeiro do ano seguinte 

viajamos para Vancouver, 

Canadá. Vinte horas de 

viagem e, pela primeira 

vez, encontrei alguém da 

família de meu pai, um 

tio. Era um galho de 

minha árvore genealógica 

que eu nunca vira.

Meu tio, como meu pai, era um 

imigrante japonês. Deixara seu país e 

alojara-se na costa oeste canadense.

Os dois ali, parados um diante do outro 

no saguão de desembarque do aero-

porto, eram estranhamente parecidos, 

as mãos, as maçãs do rosto, a maneira 

de olhar quando acometidos por algu-

ma dúvida, o suspiro de resignação, o 

fato de estarem deslocados de suas ori-

gens... Agora, o leitor pode apontar a 

obviedade de minha constatação, a-

nal falo aqui de dois irmãos, unidos 

pela genética. Acontece que aquela 

 similaridade física, aquelas coincidên-

cias visuais não foram algo que me foi 

permitido aprender ao longo de anos 

de convivência familiar. Não era algo 

com que eu deveria estar habituado. 

Foi uma surpresa. Algo tão mágico 

como devem ter sido os espelhos para 

os primeiros homens que neles se 

enxergaram.

Esse tio, esse reexo distorcido de meu 

pai, levou-nos a um hotel no centro de 

Vancouver e cou para uma xícara de 

chá-verde.

Sentados no sofá do aparta-

mento, aqueles dois homens 

velhos, tão parecidos, que 

há quarenta anos não se 

viam, agora conversavam. 

O diálogo fraterno era 

entrecortado por longos 

silêncios. Ora de um, ora de 

outro.

Vê-los conversar era como obser-

var peixes-boi no Rio Negro. De vez em 

quando algumas bolhas de ar pertur-

bam a superfície d'água e vemos emer-

gir as narinas e os olhos negros do 

mamífero amazônico. Depois, o rio 

volta à sua quietude espelhada. Assim 

era a conversa daqueles irmãos.

Da cozinha do apartamento, ao som do 

chiado da chaleira, via-os trocando 

silêncios, que, de tempos em tempos, 

eram rompidos por palavras que emer-

giam tão cuidadosamente quanto desa-

pareciam. Eram como duas monta-

nhas antigas soprando ventos gelados 

que corriam pelos seus vales.

Prestando atenção, percebi que os 

silêncios diziam tanto quanto as pala-

vras. Eram silêncios variados, cujos 

sentidos eu havia aprendido ao longo 

de minha infância. Enquanto aguarda-

va a água do chá ferver, relembrava os 

momentos de quietude que dividi com 

meu pai. Vendo-os ali naquele quarto 

de hotel em Vancouver, aos poucos, 

dei-me conta que era capaz de enten-

der o que se passava entre eles. Eles se 

falavam por meio de suas quietudes e 

eu, inesperadamente, os compreendia.

Então o silêncio que, por tantos anos, 

causou-me estranheza ante meu pai, o 

silêncio que era apenas de meu pai e 

tornava-o um estranho para mim, tor-

nou-se-me familiar.

O silêncio ao qual eu passara minha 

vida inteira apenas reagindo, sem 

entendê-lo, era a minha história, era a 

história daquela família que após qua-

renta anos voltava a se comunicar 

silenciosamente. O silêncio era uma 

tradição da qual eu não havia me dado 

conta. Uma tradição tão forte que atra-

vessara hemisférios, atravessara gera-

ções e ainda se mantinha.

Vendo-os, senti que nossos silêncios 

não eram silêncios de montanhas iso-

ladas. Era a quietude de uma cordilhe-

ira, de um espinhaço.

Não podia negar que eu mesmo me tor-
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nara um homem de silêncios. Eu her-

dara uma tradição que somente agora, 

passadas três décadas, começava a 

compreender.

Dois dias depois, eu e meu pai viaja-

mos para Whistler, uma montanha a 

duas horas de Vancouver, onde eu 

aprenderia a esquiar.

Pela primeira vez em minha vida vi a 

neve e ela era muito mais bonita e sere-

na que eu imaginava. Pela primeira vez 

em minha vida estive diante de monta-

nhas tão imensas e elas zeram-me 

sentir a força da natureza de uma 

maneira que eu jamais havia experi-

mentado. Pela primeira vez em minha 

vida esquiei e, pela primeira vez, senti-

me livre no frio.

Equilibrando-me sobre aquelas duas 

ripas, tendo diante de mim a rocha in-

nita, coberta de neve, senti o vento gela-

do descendo pela face da montanha. 

Perdido na paisagem branca, senti 

uma paz consoladora; embora tudo 

fosse desconhecido para mim, tudo me 

parecia familiar, o frio, o silêncio, a 

montanha. A presença muda e inques-

tionável da rocha que se erguia por 

todos os lados era como a companhia 

paterna em minha infância.

Então, como z a vida inteira ante o 

silêncio de meu pai, ao pé de quem cres-

ci, desci a face de Whistler com meus 

esquis, apenas arranhando a superfí-

cie da rocha insondável, da imensidão 

branca e silenciosa, sentindo o vento 

frio rasgar-me as narinas e encher-me 

os pulmões. Aquele pico, cravado num 

canto do Canadá, era a metáfora de 

minha vida.

Henrique Komatsu

Era uma vez...

 Era uma vez o de repente. Fim.

Henrique Komatsu

#ficaemcasa
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prosa

 todos os homens que amei direi 

que amei. E direi que tive vonta-

de de tê-los. Tive vontade de que 

fossem meus, como acho que uma 

roupa é minha. E os quis muitas vezes 

inanimados, como uma bermuda é ina-

nimada. É inevitável que, ao pensar em 

homens, meu texto não se encha de 

comparativos. Já quis homens sem 

estudo, sem trabalho, apenas parados 

em algum canto da sala. Quis homens 

que pudesse prender ao pescoço, para 

deixá-los pendurados balançando em 

meu tórax. Um homem colar eu quis. 

Homens que, ao olhar nos olhos aber-

tos por mais de um minuto sem piscar, 

eu pensasse: é meu. Homens com seus 

corpos expostos em cima de camas 

para fazer o que quiser. Geralmente, 

empurrar para fora do centro, até que 

pudesse me deitar ao lado e de costas. 

E depois dessa vontade de ter o 

homem, eu começava a amar, começa-

va a amar o homem, não pelo homem, 

mas pelo não ter o homem. O homem 

que eu não tinha era o meu amor come-

çando a nascer em forma de ausência 

e, assim, muito puro, começava a nas-

cer também o meu desespero. E nesse 

não ter e não colar que me causava o 

homem, o maior amor de todos deitava 

em meu colo. Parado com as mãos pos-

tas para carregar, o amor após minha 

vontade de erguer a imagem de posse 

de um bebê, o amor era apenas minhas 

mãos vazias. Eu não amava mais 

nenhum homem e não queria ter tam-

bém. Uma raiva surgindo começava a 

me trazer ideias de um outro amor, e 

meu desejo de matar esses homens 

me dizia rme que eu os amava 

mais que antes, à medida que, 

violentamente, o meu amor se 

tornava um grito ecoando 

pela cidade. Pelas ruas 

todas o meu amor deixava 

rastros de amor ao homem 

dizendo a todos os homens 

que amei, que eu amei, 

mas muito para que não 

soubessem que antes de 

conceber qualquer ideia 

sobre amar, eu estava ape-

nas com fome.

A
ltimamente tenho escrito como 

se fosse fácil e acreditando que 

tudo é como se fosse. Quando 

estou escrevendo, é como se estivesse 

escrevendo. Não sei de quem roubei as 

minhas maneiras de escrever, acho 

que de muitos, mas sempre que me 

pego imitando, me forço a lembrar 

que só aprendi a falar, porque imi-

tei alguém falando e desse modo 

penso que toda palavra é imita-

da. Então me tranquilizo e sigo 

como se fosse eu falando. As 

vezes penso que eu não falo e  

nem escrevo, alguma coisa, 

pode ser uma girafa. Uma gira-

fa fala através de mim como se 

fosse eu falando. Quando me 

olho no espelho, co cuidando 

para ver se a girafa aparece. O que 

eu não gosto em falar, é o fracasso de 

falar, desde que comecei a fazer análi-

se, passei a ver o perigo que existe 

quando falo como se fosse aquilo que 

eu estivesse falando. Comecei a dizer 

muitos não sei, passei a voltar atrás do 

que digo, fui para atrás da palavra. Vá 

para atrás da palavra um momento. 

Me digo isso e vou para atrás da pala-

vra, exemplo, sorriso. Quando vou 

para atrás da palavra sorriso, não sei o 

que está acontecendo, sei que há uma 

coisa se movendo nos músculos do 

meu rosto, principalmente na boca e 

nos meus olhos. Quem já viu os meus 

olhos, sabe que eles sorriem muito, e 

eu sei disso não porque vi no espelho, 

mas porque sinto. Mas se estou atrás 

da palavra e alguém me pergunta se 

estou sorrindo, digo que não sei. E não 

sei mesmo, mas é como se fosse. Ir 

para atrás pode parecer muitas coisas, 

e é. Mas car de frente com a palavra é 

um decreto de morte. Imagine se uma 

palavra fosse pela eternidade somente 

aquilo que ela é, sendo assim sempre 

vista de frente. As ores só seriam o-

res, mas no fundo não são, as ores 

são também como se fossem. E se você 

for para atrás da palavra or, juro, você 

sente o cheiro. O cheiro não é como se 

fosse, o cheiro é mesmo.

U

Vini willyan

Vini willyan
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verso

Era um tal de semear esperanças!

escancarar porteiras de possibilidade guardada,

abrir corixos para rios de lavar a alma

era um querer sem m de embelezar o mundo,

uma fome de justiça,

um dar-se aos encantos,

curar quebrantos da sociedade apática.

era um cortar-se ao meio

arremessar-se ao mundo

redescobrir-se no desvão das plenitudes,

era tanto céu desenhado no dentro de si,

que a ditadura exilou!

Parvos!

Quem há de prender o que pulsa no dentro?

Quem há de varrer para longe 

a palavra plantada

ideia pegando raiz

pensamento soltando pendão?

É um cortar-se ao meio

arremessar-se ao mundo

redescobrir-se no desvão das plenitudes,

é tanto céu desenhado no dentro de si,

que a ditadura não apagou!

Avante, amigo!

Ser conselheiro das palavras

esteio das horas inquietantes…

Quero segurar tua mão

nesse redemoinho da história.

Esteio
Para Thiago de Mello

Eva Vilma

caminho por esses becos

e nas pedras lavadas pelo tempo

vejo teus passos fracos de suor

vermelho, do sangue de suas mãos

calejadas a colocar pedra por pedra,

a fazer o caminho do que 

lhe apedreja, para chegar a

missa do deus que lhe condena

a escravizar-se enquanto o senhor

da mina, garimpa o ouro para a sacristia

tocos nas paredes levantadas

sem prumo, mas alinhadas ao ideal

que não foi teu, pequeno garoto

devoto ao tronco, obrigado

a levantar as paredes da própria prisão,

enquanto o mestre lê os salmos

e reflete sobre a colheita que não colheu

por onde andei, não encontro vosso

nome,pintura ou descrição, nem 

ressalvas sobre ti, mas percebo

tua presença, por entre as pedras,

sobre as vigas desse lugar, daquela igreja. 

não há terreiro, livro ou história do seu viver,

mas sinto seu sacrificio em frio e gelido arrepio,

só não pude encontrar a sua cruz.

Jeferson Barbosa
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prosa

nda, se veste! Vai lá e manda 

aquele desgraçadinho calar a 

boca, porque se eu for não res-

pondo por mim. Sou capaz de 

socar os dentes dele. Eu não quero 

fazer isso; não sou o pai e não quero 

que ele me veja como um padrasto mal-

vadão. A gente vai viver muito tempo 

junto, então é melhor não caçar briga. 

Vamos ser uma família. Além 

do mais, ia ser foda que-

brar aqueles den-

tes, tudo tão bran-

co, baita sorri-

são… Mas, porra, 

já aguentei dema-

is! Domingo eu tiro 

pra  descansar , 

aqui na boa contigo. E 

ele ca a tarde toda com esse 

som ligado, dançando e imitando essas 

musiquinhas idiotas. Pior: america-

nas! Se fosse um forró, um samba, aí 

sim! Música brasileira, boa, de macho. 

Ou um rock pauleira! Eu nem me 

importaria! Agora aquilo lá? Um bando 

de galeguinho miando! É porque não 

sou pai dele, senão eu proibia. E rasga-

va aqueles retratos dos galegos… Você 

não viu? Ele comprou umas revistas 

que vem um bocado de fotos deles. 

Colou uma grandona na porta do quar-

to, por dentro. Deve ter um metro e 

meio. Os cinco lá, fazendo pose de galã. 

Um com o cabelo rastafári, outro com 

cabelo liso, loirão. Nem olhei direito os 

outros, mas tem um com o cabelo igual 

ao dele, arrepiado, com aquela meleca 

que ele põe. Se eu mandasse nele, ras-

gava tudinho. Ou melhor: queimava, 

fazia uma fogueira… Normal? Você 

acha normal? Não senhora! O normal 

na idade dele seria comprar revistas de 

mulher pelada! Taí, se fosse 

umas loironas peladas 

e u  n e m  f a l a v a 

n a d a .  D a v a  o 

maior apoio. Aí é 

que você rasgava? 

Já vi tudo! O que 

seu lho precisa é 

de um pai. Isso 

mesmo! Pra ensinar ele 

a ter atitudes de homem… Não… 

Não estou querendo dizer isso… É que 

quando o menino é criado só com a 

mãe, ele pode… Sabe? Confundir as 

coisas… Nessa idade é que a gente pre-

cisa de alguém pra ditar os caminhos 

certos… É isso que estou dizendo… 

Você não vai mandar ele parar com 

aquela viadagem? Se eu for não vai 

prestar...

meninos
a

luciano serafim 

le trouxe ores, bombons e um 

par de alianças. Pensou que as 

coisas funcionariam assim. A 

gente se conheceria, se apaixonaria, e 

num dado momento decidiríamos nos 

casar. 

A grande questão disso tudo é que 

quando digo “decidiríamos” – o que 

seria válido, caso fosse realmente o sen-

tido da palavra – ele pensava “eu deci-

do” e, naquele momento, ores, bom-

bons e alianças signicavam que ele 

queria casar.

 

Ele queria casar, 

eu não sabia o que queria.

 

Talvez eu quisesse a certeza de ter 

alguém pra dividir o dia, alguns 

momentos e conversar. E a falta de con-

versa me fazia não ter certeza se eu que-

ria dividir a vida toda com ele. 

Eu não queria ter que toda vez pedir 

para que o fone de ouvido fosse retira-

do para que eu pudesse ter voz. Ou ter 

que perguntar se podíamos conversar 

sobre coisas aleatórias ou ele estaria 

muito ocupado com o último episódio 

da série favorita. Nem ter que ter que 

programar semanas antes uma saída 

para jantar e ainda ter dúvidas se quan-

do chegasse a hora ele não criasse 

empecilhos ou desculpas para se man-

ter em casa. Mesmo que eu o amasse 

muito, essas coisas me davam uma 

incerteza. 

Ele ali…

Olhando pra mim.

Um buquê de ores do campo

(Aqueles que a gente compra pra 

velório)

Bombons com chocolate (hidro-

genado)

Um par de alianças.

E

Fernanda Ebling
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E
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verso

Ídolos

e Heróis
As cavernas ainda gritam,
Gravemente elas recitam
Velhas histórias ilustradas
Por pessoas cruas e iletradas.

As cavernas sempre guardam
Dramas e se resguardam
De raios, chuvas, sóis
E, principalmente, de ídolos e heróis.

Livros sagrados sangram mãos,
Mães e pais. Afastam irmãos.
Eles criam bandeiras e motivações
Para que alguém mantenha outro em grilhões.

Livros sagrados contam lendas,
Lançam chagas, abrem fendas
Por onde passam seres sob lençóis
Que muitos chamam de ídolos e heróis.

Caravelas cruzaram oceanos
Por bem mais de quatrocentos anos,
Levando e trazendo seres mortos e nus
Trocados por armas, ouro, em nome de Jesus.

Cruzaram os mares as caravelas
Com pestes dizimando inocentes nelas
Enquanto nas praias e nos atóis

Os barões esperavam ídolos e heróis.

As guerras trazem sangue, destruição,
Desde as sandálias até o canhão.

Caminhando da lança à bomba atômica,
Dizimando povos pela ganância econômica.

As guerras mostram a cara do populista
Que se satisfaz na ignorância fascista

E seduz muitos com isca nos anzóis
Para virarem bronze nas estátuas de ídolos e heróis.

O entendimento da Filosofia, da História e das Culturas
Faz parte do conhecimento das estruturas

Onde cada um se insere e de onde se parte
Para uma troca de sensibilidades chamada Arte.

Entender as Culturas, a História e a Filosofia
É compreender o universo numa fotografia

Na qual se sobressaem vários girassóis
Que desviam a atenção e o norte de ídolos e heróis.

A perfeição é coisa utópica na essência,
Porém, menos utópica é a nossa consciência.

E é dela que precisamos dia-a-dia a cada momento,
Que ela seja a nossa bússola e guie nosso movimento.

A consciência em quase perfeição
É construir-se na própria amplidão,

Igual o galo que, cantando com rouxinóis,
Acorda pessoas comuns. Adormece ídolos e heróis.

Raimundo Silva
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verso

só amanhã

Uma rua abandonada no centro da cidade,
No meio da madrugada, tem a cumplicidade
De alguns copos quebrados, cães vagabundos,
Bêbados deitados e silêncios mais profundos.

Amanhã os passos trabalhadores pisarão apressados,
As almas e seus cobradores estarão bem estressados
Nas calçadas rachadas coletoras de musgos do ir e vir.
Pessoas apressadas demais para verem o sol sorrir.
Amanhã os rabiscos nos muros serão lidos novamente
E alguém irá reparar nos furos na parede, algo diferente,
E por alguns momentos irá refletir o sentido da violência:
“A pessoa não pode distrair, não pode ficar na inocência”.

E outro alguém irá questionar se é tiro na parede furada 
“Ah! O senhor pode acreditar, agora que a arma tá liberada”.
Dirá outro, quase sussurrando, a olhar cuidadoso para o lado.
E outro ainda: “Estava precisando! Olha essa rua, nesse estado!
Eu vou comprar minha pistola quando estiver com mais grana;
Mas, o que eu ganho ainda é esmola, mal dá pra comprar 
banana”.
E aquele justiceiro frustrado irá continuar no seu passo de 
ganso
Enquanto um senhor engravatado dirá que o mundo é dos 
mansos

E um bêbado entenderá corno manso e irá ficar muito nervoso:
“Tu é que é corno manso! Não sou não! Me respeita seu moço!”
E o idoso com a bíblia nas mãos irá lamentar o destino do rapaz
E achará lá no seu íntimo, que poderá muda-lo, como se fosse 
capaz.
Um estudante indignado filmará o tal buraco com o seu novo 
celular
E dirá assim, do nada, que irá postar nas redes sociais pra 
polemizar:
“Porque o mundo precisa saber o que estava acontecendo de 

manhã
Enquanto alguns dormiam por querer na sua alienação sem um 
elã”.

E logo chegará o povo da imprensa e da polícia, não 
necessariamente juntos,
A procura de respostas mais tensas, do tipo: se houve um ou 
mais defuntos.
E pro final da tarde, antes do sol se deitar, haverá tempo para 
algum político
Tirar proveito da situação singular e, para um grupo pequeno, 
num tom crítico
Irá falar sobre questões de violência e das grandes prioridades 
pro bem estar social:
“Que o mundo de excelência é um mundo em que todos 
respeitem o que é legal,
Pois a lei estando à cima e com a fé em Deus no coração, tudo 
será só harmonia”.
E o povo embasbacado, aquele semideus irá aplaudir com a 
máxima euforia.

Mas isso, só amanhã... Por enquanto é apenas

Uma rua abandonada no centro da cidade,
No meio da madrugada, tem a cumplicidade
De alguns copos quebrados, cães vagabundos,
Bêbados deitados e silêncios mais profundos.

Raimundo Silva
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balhar aqui. Passei a infância com os meus avós e acredito que a convivência com o 

meu avô (um bom contador de histórias) tenha me inuenciado no fazer literário.  

Dedico-me a poesia desde os dezesseis anos e aos contos e romances desde os trinta. 

VINI WILLYAN

viniwillyan@gmail.com
@viniwillyan

Tenho 25 anos e sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Publiquei o livro 

Retalhos (poesia) em 2018 e a Antologia CromoSsomos Literatura LGBTQIA+ em 

2019. Escritor, poeta e ativista cultural que publica regularmente em suas redes soci-

ais.

ZOE
Vanessa.andradedefreitas@gmail.com
@_zoeart

ZOE
Vanessa.andradedefreitas@gmail.com
@_zoeart

 As pessoas sempre dizem como é difícil ser artista, mas ninguém considera o quanto 

é difícil para o artista não ser artista.
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LUCIANO SERAFIM
lucianoseram2@gmail.com

@lucianoserafm

Nasci em Maceió (AL), no dia 2 de maio de 1977. Vivo em Dourados (MS) desde 1994, 

onde cursei Letras pela UFGD. Escritor, editor e jornalista. Em 2013, fundei com Fer-

nanda Ebling o Arrebol Coletivo, editora dedicada a autores sul-mato-grossenses. 

Publiquei os livros Eu, entre nós (poemas, 2002), Outro dia a gente sai (contos, 

2003), Mordendo as lábias (poemas, 2006), Curumim de asfalto (infanto-juvenil, 

2008), Raiz transeunte (poemas, 2013) e Sururu com Coca-Cola (poemas, 2016).

RAFAELY TOBIAS

rafsmtobias@gmail.com
@rafstobias

Sou natural de Guia Lopes da Laguna-MS, 21 anos, signo câncer, curso Direito,  

escrevo poemas e poesias, acredito que o ponto mais forte em minha escrita seja o 

sentimentalismo e a crítica à  realidade social,  pretendo lançar um livro com todas 

as minhas criações ainda este ano, escritores que me inspiram: Carlos Drummond 

de Andrade, Pablo Neruda, Clarice Lispector e Simone de Beauvoir. 
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