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ANUNCIARAM E GARANTIRAM
QUE O MUNDO IA SE ACABAR
POR CAUSA DISSO A MINHA GENTE
LÁ DE CASA COMEÇOU A REZAR
E ATÉ DISSERAM QUE O SOL
IA NASCER ANTES DA MADRUGADA
POR CAUSA DISSO, NESSA NOITE,
LÁ NO MORRO NÃO SE FEZ
BATUCADA

2 HORAS
MARCO MAGOGA

........ampainha toca.
- Deve ser o entregador do mercado. Cadê minha máscara que fica
no porta-chaves? Ah, lembrei, coloquei de molho depois que saí pra
levar a Mel pra fazer xixi. Vou pegar outra na gaveta. Oi, bom dia! Oi?
Quieta, Mel, não to nem ouvindo o que o moço tá dizendo! Ah, sim! Pode
deixar, vou dar um joinha sim, bom trabalho! Tchau! E lá vou eu de novo
me sentir ridículo borrifando álcool gel na batata palha. Quando eu
assistia a Cinderela lavando o chão daquela mansão com um balde e uma
escovinha eu sempre pensava putz, que garota otária. Mas agora parece
que o jogo virou, a otária sou eu lavando o tubo de detergente com
detergente. Eu pedi bacon, não pedi? Eu tenho certeza que pedi bacon.
Mandaram paio! Como é que eu vou fazer carbonara com paio? E dá uma
olhada nas mangas verdes que escolheram! Isso só serve pra comer com
sal. Eu tinha comprado pra fazer aquela compota que você gosta, mas
manga verde é a treva pra fazer compota! Cadê meu celular? Vou dar só
três estrelas pra entrega hoje. Mas antes vou entrar no Panelinha pra
ver o que a Rita Lobo tem de ideia pra fazer com paio. Tô me sentindo
até estranho não tendo que correr pra botar uma camisa pra entrar em
reunião no Zoom. Trabalhar de casa me fez ter certeza de que o William
Bonner fica de cueca atrás daquela bancada pra fazer o Jornal Nacional.
Não é possível que alguém em sã consciência que de está aparecendo só
do pescoço pra cima pras outras pessoas escolha colocar meia, calça,
cinto e sapato. E é tão estranho estar de férias nessa situação, porque
férias do que? De colocar a camisa pra participar de reunião? De xingar
as planilhas olhando pra tela do meu computador em vez de estar
olhando pro computador da firma? De xingar as planilhas olhando pra
tela do meu computador em vez de estar olhando pro computador da
firma? Tudo bem que aqui posso colocar o ar condicionado em tempera-

tura negativa e fingir que eu sou a própria Frozen reclusa no
castelinho de gelo. Isso sim é bem melhor do que ter que ter que
passar calor só porque as bonitinhas da contabilidade estão com
frio. Mas são elas que vão trabalhar de vestidinho fresco enquanto
eu to de camisa, gravata e calça. E sabe o que mais eu não sinto
falta? De ter que ficar na fila da copa pra esquentar a marmita no
microondas e ter que colocar a minha tapuér naquela lombra de
batata doce com frango que ficou da marmita do Pedro do RH que
botou na cabeça que é marombeiro! Será que a casa da Gracianne
Barbosa tem um cheiro constante de copa da firma depois de
esquentar marmita fitness? Nenhuma praga que a Viviane Araújo
possa ter sonhado em jogar no Belo pode se comparar a essa, hein?
Hm, acho que vou tentar essa farofa de paio aqui, se ficar ruim você
culpe a Rita Lobo. Será que a gente não consegue um Airbnb bem
recluso pra passar uns dias e comemorar meu aniversário? Sei lá,
no campo, no meio de um mato, numa praia privativa pra não
juntar gente, a gente parcela em 10 vezes... Se bem que sair de casa
pra ficar recluso num bangalô não é muito nossa ideia de passeio,
né? Esse tipo de passeio só fica bonito nos stories do Instagram,
mas depois de dois dias já enjoa.
Now it's time to leave
the capsule if you dare
This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
For here
Eita, celular tá tocando, ah é a Naty! Oi miga!
- Oi migo, como você tá?

- Tô bem, testando aqui uma farofa de paio que eu vi na internet. Ia
fazer compota mas não vai rolar.
- Ah, que legal, que bom que você tá animadinho. Escuta, tava
pensando, enquanto não chega a nossa vez de vacinar, o que você
acha de vir passar seu aniversário aqui? A gente faz comidinhas, vê
uns filmes, fica de boa aqui. A Lúcia disse que faz aquele red velvet
que você ama. Tô preocupada com você aí sozinho, é o seu primeiro
aniversário depois da perda do Rick.
- ...
- Migo, você tá aí?
- To sim. A gente combina, tá? Agora vou ter que desligar, acho que
vou deitar um pouquinho pra descansar. Beijo.
A realidade é um prato muito mais indigesto do que mangas verdes.

6 MILHÕES DE ANOS
ANDREA DOREA

.6 milhões de anos pra quê?
Pra negar a realidade?
Pra negar a ciência?
Pra negar o que já foi provado e
comprovado?
Pra negar o direito ao outro?
Pra negar a vida ao outro?
Pra negar a chance ao outro?
Pra negar a evolução?
Por que?
Imbecilidade?
Arrogância?
Burrice?
Ignorância?
Crueldade?
ou simplesmente prazer?
Prazer pelas trevas?
Prazer pela morte?
Prazer pela inépcia?
Prazer pelo sofrimento?
Prazer pela dor?
6 milhões de anos pra quê?
Quem consegue entender?

15 MINUTOS
JÉTER MEGARON

A CARTOMANTE NO ESPAÇO
RENATO BARROS

........
s cartas estão na mesa, mas a Cartomante insiste em não me dizer
sobre meu futuro. Seu olhar é de angústia, porém, não consigo discernir
qual seria o alicerce deste sentimento que lhe transborda no olhar. Seus
olhos estariam a revelar o mal que me aguarda, ou seus poderes de
bruxa estariam em franca decadência que diante de mim não sabia
dissimulá-lo?
Depois de alguns minutos, o seu olhar distante, que mais parecia olhar
para as pirâmides do Egito, recai sobre mim. A carta do louco está
aberta na mesa, mas o louco nunca foi meu futuro, é carta constante, é
um dos meus nomes em qualquer lugar que eu chegue. Há algo de
estranho com essa bruxa, sinto. E não digo nada. Saco a carteira da
bolsa para pagar a consulta, ela ríspida me diz
"eu lhe pedi dinheiro? Reserve isso para o que virá. Virá que eu vi!"
Atravesso a principal avenida do meu país. Não, eu não vivo em São
Paulo. E esta avenida que atravesso é ainda desconhecida de muitas
pessoas. A verdade é que o Brasil é mais profundo do que parece ser. E o
destino de qualquer rio nunca foi ser Tietê. Me perco nessas teses toda
vez que estou sóbrio. Estou no espaço a vagar. Não quero me lembrar de
São Paulo, agora. Para se perder em SP basta estar vivo. E é bem
possível que eu já esteja morto.
Sempre há um bar ao lado de uma igreja evangélica. Esse dualismo é
medíocre: deus e o diabo numa disputa infiel. Eu não gosto de beber com
nenhum dos dois, bebo sozinho, vivo sozinho, e se eu morrer...Bem, se
eu morrer já não diz respeito a mim, pois já não estarei mais aqui.

Espero virar comida de onça bem longe de Deus e do Diabo.
Eu não sei se continuo a escrever agora que comecei a beber. O que
é irônico uma vez que escrevi tudo que escrevi justamente porque
já tinha bebido. Aquela Cartomante, ai ai! A bruxa não aguentou o
meu bafo de cachaça, foi isso. Deus é o Diabo! Gritei isso no bar e
ganhei mais uma dose. Religião eu não tenho, mas compro briga
com todos os deuses. Às vezes, uns me derrubam, mas é porque
estou muito bêbado. Por isso tenho resolvido buscar uma briga no
boca a boca. Só que esses deuses danaram-se comigo e não abrem o
bico. Às favas com esses deuses!
Estou começando a achar esse garçom atraente. O chamarei de
Eros, Dionísio ou Baco? Ele diz que prefere Baco. Também pudera,
esse bar nada tem de grego, só poderia ser uma cópia romana. Que
fique Baco. Isso de escrever bêbado é estranho, porque vejam bem:
eu não quero parar de beber nem parar de escrever. Esses dias um
jovem me mostrou pelo celular o que chamam de Facebook, e lá
tinha uma página de humor dizendo "O Brasil me obriga a beber".
Eu bebo justamente porque não sou obrigado. E se ainda não havia
dito, que agora fique em evidência: brasileiro não sou. E brasileiro
não existe. Duvida?
Viaja esse mundão aí, se você encontrar um brasileiro em meio a
essa diversidade toda, juro que pago uma bebida. O mais próximo
do brasileiro que eu encontrei foi um sujeito fascista que dizia que
o verde da bandeira era a floresta e o amarelo era o ouro. Não
satisfeito disse-me que os EUA tinha o melhor presidente, no caso,
o Trump. Segui adiante, e fiz questão de não dividir meu corote
com ele. Um sujeito desse deve ter uma saliva venenosa. Baco fica
me observando enquanto escrevo nesse caderninho. Licença,
gente. Vou ao banheiro.

Voltei. Tinha sangue no assento do vaso. Sangue pode ser tanta
coisa. Mijei e não ousei limpar. Não se pode apagar os rastros das
histórias alheias, é o que a vida me ensinou. Vou descrever o Baco
pra vocês:
Baco tem um cabelo bem preto e todo liso que passa do ombro. Sei
porque Baco é meu vizinho, e creio que por isso é tão paciente
comigo. Agora, no trabalho, traz os cabelos presos, num coque que
o deixa ainda mais atraente. Se há alguém na terra que não desejou
Baco é porque ainda não o conheceu.
"o que tu tanto escreve aí" me perguntou sorrindo
"escrevo sobre o Baco que é infinitamente desejado" digo e viro
uma generosa dose de conhaque.
Baco de costas parece um guerreiro. Costas largas, pernas
torneadas. O seu atual namorado é delicado, escreve poemas.
Totalmente diferente das suas outras paixões. Luísa, por exemplo,
era de um olhar malicioso e nada delicada. Baco morria de paixões
por ela. Mas, depois que a paixão acabou, Luísa deixou um bilhete
de despedida, e seguiu a ganhar o mundo. Baco guarda esse bilhete
até hoje. Agora, que escrevo sobre as paixões de Baco me dou conta
que vim me oferecer como amante. Ou quem sabe ser o banquete
dos dois e poder gozar lendo os poemas do seu namorado. Ainda
não sei seu nome, mas já li alguns poemas que Baco me mostrou.
São bons. Alguns cheios de volúpia. Mas, ele não os assina.
Estranho.
Já começo a ficar tonto, começo a ver dois deuses romanos em
minha frente. Preciso comer. Peço um risoles de camarão, começa
a tocar samba no bar. Um ser jovem com maquiagem nos olhos,
olha ao redor, e seu olhar encontra os pés de uma mulher que sam-

ba descalça com um copo de cerveja na mão. Ela canta e dança e ri.
Esse jovem ser, então, se emociona e chora.
"é tão bonito, né?" diz e levanta um brinde no ar.
Eu paro de escrever e respondo o gesto. Baco traz minha última
dose de conhaque. Neste instante, entra Sandra transbordando
alegria, pula e abraça com toda força o nosso deus Baco e grita pra
todo mundo ouvir, principalmente deus e o diabo:
"passei no vestibular, meu amô. A travesti vai ser doutora"
Baco a beija e comemora sua vitória dançando com ela. Convido
Sandra pra sentar-se comigo. Ela vai comemorar com cerveja, eu
sigo no conhaque. Brindamos. Pede para escrever no meu
caderninho, e escreve:
NENHUMA A MENOS!
Algo me diz que o fim está próximo. Decido ir embora. Me despeço
de todas as pessoas, abraço Baco para ficar com seu cheiro em
mim. Piso novamente na principal avenida do meu país. Em frente à
igreja, paro e olho a virulência do pastor a expulsar o demônio de
um jovem. Ele joga a cabeça do jovem com muita força para trás
atingindo o chão e grita:
"Aleluia! Aleluia!"
O sangue começa a escorrer no assoalho, o jovem não se mexe
mais. Não posso crer no que estou vendo: este jovem também sou
eu.

A FACE DO BULBO
TIVA NAMIDE

AFLIÇÃO NOTURNA
EDIR ARAÚJO

........
erturbado nesta solidão por uma estranha desordem mental
Cá estou eu mergulhado neste universo sombrio
onde as estrelas - quais signos linguísticos parecem me desafiar, acintosamente
com palavras mágicas
provocantes
misteriosas
Abismado, procuro interpretá-las, idealizando versos estelares
construindo frases melancólicas, incompreensíveis
carregadas de um misticismo mórbido, talvez
imaginando o que querem me dizer, sei lá
no pavor da negra noite
silenciosa
e muda

AGOSTO, PORTUGAL
MARIA KOPKE

........
omeçou a chover de repente. Daquelas chuvas que não se anunciam, caem
todas de uma vez, e acabam logo. Aquelas chuvas quentes, de Dezembro, do
fim de tarde tropical.
Sentei-me na varanda, debaixo do toldo, para ver. Aquela chuva não era daqui.
Como alguém que se engana nos cálculos e dá por si amarrada a um pilar de
madeira, acusada de bruxaria, estava fora de contexto. Mas para mim, o
cenário fazia sentido. A rua continuava pintada de amarelo, o ar ainda ardia.
Tudo cheirava a tempestade. Cheirava a planta e a asfalto molhado e a quente.
E eu, sentada no banquinho da varanda, dei por mim a viajar. Fui indo para
fora do verão ibérico e a caminho do outro verão, o meu outro verão, tão meu
quanto este, tão meu quanto daquela chuva.
E, de repente, senti uma agonia que não me era estranha. Do tipo que não se
anuncia, e que chega toda de uma vez, e que pesa um pouco. A agonia de
levantar voo mas não conseguir chegar. De trocar “chegar” por “voltar”, e de
saber que o lugar para onde se quer voltar nunca foi ponto de partida. A
agonia da viagem, do meio do caminho, onde me senti presa, e sozinha.
Daquele fim de tarde já só sentia o cheiro a asfalto. Já só sentia que era Agosto
e não Dezembro. Até que à minha esquerda se abriu uma janela. E de lá
espreitou a cabeça de uma mulher, a ver a chuva. E depois, no prédio em
frente, abriu-se outra janela, e outra mulher debruçou-se no peitoril para ver.
Não sei se já se tinham falado antes, mas de qualquer modo conheciam-se, e
conheciam-me, e eu a elas. Sorrimos. Viajámos juntas. Talvez estivéssemos de
facto presas no meio de algo, talvez os cálculos para o nosso teletransporte
também estivessem errados, mas afinal não estávamos sozinhas. A primeira
mulher esticou o braço para fora da janela.
“Olha essa chuva!”
A segunda olhou para cima e acenou com a cabeça.
“Pois é. Parece o Brasil.”

AMIGO OCULTO: DON’T
SPEAK BRAZILIAN HERE
RAFAEL AMORIM

........
“você está morta, américa
& onde você morreu
brotou algo pior –
aparar o branco como o sorriso
dum cara com o país ao lado dele
e uma arma no outro”
(danez smith traduzido por andré capilé, 2020)

........
eassistir bacurau há poucos dias antes do fim deste dois mil e vinte
é um carinho, um exercício de esperança para os tempos dormentes. o
filme de kleber mendonça filho e juliano dornelles (e de mais uma pá de
gente)

continua

pedindo

espaço

naquela

seção

do

imaginário

responsável por relacionar ficção ao contexto político atual.
mas não escrevo sobre cinema, tampouco saberia como estruturar uma
crítica cinematográfica. estas palavras são uma conversa com o que me
ocorre somente um ano depois da estreia do filme. a memória me lança
de volta ao desencantado dois mil e dezenove, ano de seu lançamento e
primeiro ano de um governo que seguiu legitimando a censura e
atacando a cultura em diferentes níveis.
como um monumento à cultura brasileira, bacurau me revela que o estar
em comunidade representa um papel fundamental não só na trama, mas
fora das salas de cinema. a exemplo disso, o filme estabeleceu um
intenso pacto social com sua plateia: ficava difícil narrar a terceiros do
que tratava seu enredo. um pacto anti-spoilers (essa palavra gringa
aderida ao vocabulário popular) mostrou a capacidade coletiva de
proteger com força um segredo.
no roteiro, tão habitual quanto os estrangeirismos na gramática brasil, o
inimigo é um grupo norte-americano que se infiltra numa comunidade a
oeste de pernambuco. bacurau, que não tem seus valores alicerçados em

dicotomias ou na presença de heróis, logo identifica a ameaça. bem
e mal só tomam formas

mais explícitas nessa quase distopia

quando o grupo estrangeiro tenta tomar a cidade. mas a
comunidade resiste, e isso move algo em meu estômago.
domingas, encarnada por sônia braga, recebe o líder do grupo de
invasores oferecendo-lhe guisado, suco de caju e música norteamericana. a fim de mostrar não se tratar de uma armadilha a seu
algoz (embora o seja em outras perspectivas), a personagem prova
a própria comida. num ímpeto de fúria, o banquete entre eles é
levado ao chão quando o homem é informado da morte de seus
comparsas.
comida e alegoria à comunhão são violentadas. a partir daí a coisa
em meu estômago toma forma como uma constatação: é possível
pensar que o repúdio do grupo invasor à brasilidade avança sobre
bacurau, seu alvo de extermínio, por essa ser uma comunidade
que, mantendo abertas as portas de seu museu, sugere uma relação
legítima com sua própria história.
mas os invasores não querem visitar o museu. no diálogo cheio de
fissuras entre domingas e o homem norte-americano, impõe-se a
dificuldade do idioma. arriscando comunicar-se em espanhol, ele a
confronta com uma faca. a língua como barreira a ser superada,
um olhar atento para a soberania que burocratiza as relações, que
elitiza o falar, que marginaliza as variações de outras línguas.
guisado, suco de caju e música norte-americana poderiam sim ser
uma armadilha para os olhos que enxergam a cultura brasileira,
sobretudo a nordestina, sob a perspectiva do exotismo. o que resta
de um país quando sua cultura, marcada por violentos extermínios,
mostra-se sem os filtros da exploração turística? quais as imagens
representam um país historicamente explorado quando a figura de
maior instância demonstra em sua fala o repúdio por comunidades
rurais, indígenas e quilombolas?

bacurau não responde todas as perguntas (“quem nasce em
bacurau é o quê?”, “é gente”). ainda bem. bacurau se move junta
para tirar a poeira das discussões dormentes. o acesso de raiva que
faz com que o líder dos cowboys norteamericanos destrua o
banquete de domingas figura uma de suas falas posteriores, já no
final do filme, quando ele revela: “nós matamos mais gente do que
imaginam.”
quando vê já foi, aprende-se a naturalizar a construção de nações e
culturas por meio da violência. a ameaça armada seguida da
violenta recusa ao banquete rememora esse sentimento de regiões
ainda assoladas pelo extermínio de seu povo e seus costumes.
“mais gente do que imaginam” alarga as noções de que tudo aquilo
que foi morto, destruído e usurpado, não o foi por acaso. que o
“mais gente” é também todos os lugares sensíveis – por exemplo,
da língua, da religiosidade, da oralidade – que perpetuam o saber
popular de uma cultura.
noutro

diálogo

comenta-se

entre

os

inimigos:

“vejam,

tecnicamente nós nem estamos aqui”, “mas vocês estão aqui”, “eu
tenho documentos que provam que não estamos aqui.” bacurau
está sitiada por uma ameaça que recusa seus principais símbolos,
uma ameaça autorizada pela manchete da tv numa outra cena: “são
paulo – últimas notícias: execuções públicas recomeçam às 14h,
vale do anhangabaú.”
autorizados pela naturalização da violência propagada pelos
principais líderes do país e auxiliados pelos “prestadores de
serviços locais”, como mostrado no filme, são eles os agentes
invisíveis. o produto importado e o empréstimo linguístico que vêm
cobrar com juros de quem não pronuncia corretamente seus
verbos. a música norte-americana quase imperceptível, aquele
hábito de referirse somente ao norte por américa. o restante o que
é?

eles temem a autonomia de uma bacurau que não siga os moldes do
restante do país, entregue ao extermínio publicizado. uma cidade
insubordinada culturalmente. enxergam naquilo que não lhes é
servil a ideia de vilão. entendendo que, durante a idade média, a
palavra vilão foi colada sobre os habitantes de zonas rurais, de
vilas, caracterizados pela nobreza como indivíduos grosseiros,
perversos e sórdidos.
guisado e suco de caju aparecem como iguarias-dispositivo: um
retorno para a consciência local através da comida, da cultura
ritualística da comunhão. disparam no outro reações adversas ante
a incapacidade de se conectar com aqueles símbolos. são
substâncias

mágicas

de

resgate

à

ideia

de

comunidade,

ingredientes que, com seus temperos, provocam o paladar dos
desavisados.
não há uma única mensagem, não há tampouco uma bandeira a ser
levantada

–

esse

símbolo

essencialmente

colonialista

de

dominação. há algo, como nos versos de “réquiem para matraga”,
de geraldo vandré, encerrando o filme, a sugerir: “você que não me
entendeu, não perde por esperar.” bacurau recorre a situações que
parecem contornar muito bem os fantasmas deixados sobre esta
parte da américa. como alternativa à violência, a outra face é um
banquete

aos

inimigos,

para,

assim,

saber

identificá-los.

surpreendendo-os com uma comunidade que, antes de se ver
obrigada a pegar em armas, fez da cultura seu principal levante.
“essa sua ideia de ‘civilização’ é
assassinato, é genocídio,
quer matar tudo
que ri, que goza, que dança,
quer matar a gente.
mas a gente vinga”
(tatiana nascimento, 2019)

ASHES TO ASHES
GUSTAVO MATANO

BÁRBARA
DANIELLA CHAVES

........
luz branca da sala me deixava velha. Todos os móveis eram bege e
eu me sentia pálida. O som ritmado do trabalho me entristecia. As
pessoas conversavam tanto e eu silenciava minha burrice. Eles estavam
em casa, eu não. Quando o fim do mundo esteve bem perto eu corri o
mais que pude. Eu e o fim do mundo caminhamos lado a lado. Eu morri e
nem foi tão ruim.
Quando eu morri não foi tão ruim. Fui morrendo aos poucos. Todo
mundo sabe quando está morrendo. Mas a gente tenta não olhar pra
morte. Quando o fim do mundo esteve bem perto, eu corri o mais que
pude. Nunca tratei da morte mas ela tratou de mim.

BRASIL 1
GUSTAVO DE CARVALHO

"Brasil 1" Videoarte do artista Gustavo de Carvalho faz parte da
coleção Museu É O Mundo e pode ser conferida na íntegra em
https://youtu.be/ItNtQh_hwpY

BRASIL 2
GUSTAVO DE CARVALHO

"Brasil 2" Videoarte do artista Gustavo de Carvalho faz parte da
coleção Museu É O Mundo e pode ser conferida na íntegra em
https://youtu.be/Lzf_M0jWThk

BRUTAL II
PHITZ

CATARINA
LONGE DELA, EU NÃO FICO
RAFAEL CAMPOS

........
or ventura, se algum dia, colocares o castelo do rei Bernardo na lua
me sentirei perdido, obsoleto e inútil
pois não terei mais prazer nenhum na minha vida
e com todas as minhas forças, serei o homem mais hostil
hoje, mísero e um simples camponês, não tenho nada, exceto meu amor
que é propriedade privada à princesa Catarina
a mulher prometida ao príncipe Felipe,
mas que nas minhas imaginações, ela culmina
sei que estar perto dela é algo quase impossível,
mas nada e nem um outro momento é tão sublimado
do que vê-la despida na beira do rio
uma visão que a torna o motivo do meu leite derramado
já fui preso uma vez, por raptar a minha amada
me xingaram na primeira, na segunda, me torturaram
na próxima, me matariam e sumiriam com a minha cabeça
foi o castigo que eles mesmo me prometeram
por ventura, repito, se algum dia colocares o castelo do rei
Bernardo na lua,
me matarei a facadas após sugar muita metanfetamina
pois como reza a lenda de vovó, mortos viram estrelas
e por isso, sou capaz de tirar minha própria vida para estar próximo dela
do ser humano mais lindo: Catarina

CRUZADAS NAS ESTRELAS
SAMUEL JÚNIOR

CUIDADOS MEDIEVAIS
CAROLINA DE MENDONÇA

04 de dezembro de 2021
– Vocês lembram como tudo começou? – Renato pergunta aos presentes
– PARAAAAAAAAAA!! – Gritou Alexandre.
– Me conte... – Adriana tinha os olhos curiosos.
– Vocês não veem que ele tá surtado? – Amanda revirava os olhos.
– Ramon é todo mal-humorado – Renato fala.
– Meu nome é Amanda! – Amanda fala com mais nervosismo na voz.
– Eu era enfermeiro, tinha uma família, mas surgiu uns aliens lá na China
– Renato iniciou sua história
– Puta que pariu – Amanda mudava o lugar para afastar de Renato
– Minha família era grande... Eu tinha amigos, um apartamento – Renato
continuava enquanto Alexandre murmurava cada vez mais alto – e esses
aliens se disfarçaram de vírus. Entravam no nosso corpo e mudava
nosso DNA.
– Caramba. – Adriana se impressionava com a história.
– Eles chegaram no Brasil e logo os governos se apavoraram. Mandava
todo mundo ficar em casa. Mas eu não podia ficar! Eu tinha que
trabalhar!!
– Falem baixo que eu quero dormir até o próximo culto. – Amanda
tentava atenção.
– Aí chegou na minha família. De repente meu pai tava tossindo. Diziam
para ele usar máscara. ERAM OS ETS!!!!
– CREDO EM CRUZ!! – Rita que apenas observava gritou.
– E eles não pararam! Meus colegas do hospital começaram a pegar isso.
Eles foram abduzidos – Renato narrava de forma angustiada;
– Eles morreram – Amanda respondia.
– Sim, morreram, Ramon. Morreram e foram levados, mas não foram
levados como nós. Eles estão em outro lugar – Renato falava mais baixo.

– Será que a gente consegue encontrar eles? – Adriana tentava
ajudar.
– Não sei... Espero que sim – Renato respondia.
– E eles levaram meus filhos... Minha namorada... Chegou um
momento que eu só saí para ir ao mar. E eu comecei a andar...
Andei, andei, andei. Quando cheguei lá... Eu não lembro de mais
nada!
Amanda olhou fixamente para Renato e começou a falar com
bastante calma, mesmo nervosa.
– Eu vim pra cá, pois eu me prostituía. Eles não aceitaram isso. Não
aceitam uma travesti na rua e por isso me jogaram nesse...
Hospício do reino de deus. Mas você... Cara, você realmente tem
problema. Você precisa de um tratamento! Você precisa ir para um
lugar com médico de verdade e não esses pastores de merda! Você
precisa de remédio e não de ficar orando o dia inteiro e sendo
obrigado a trabalhar ou ficar rodando em exorcismo.
Alexandre sai correndo e empurra Amanda. Aos gritos eles brigam
e logo se torna uma confusão generalizada. Adriana chora. Renato
tenta fugir. Rita soca Amanda. Chegam os enfermeiros e afastam
todos. Renato é recebe um remédio, Adriana é mandada para
rezar, Alexandre é colocado em uma camisa de força, Rita é
indicada que faça os serviços na cozinha e Amanda depois desse dia
nunca mais foi vista.

DANAË, OU ALGO-ALÉM
OMPHALOSKEPSIS

........
corpo está lá
Cheio de buracos
Buracos angelicais
Uma monstruosidade toda
E o sangue enegrece
Esqueço do dia em que nasci
Ser viscosidade
inundar alguém
Chover como ouro
Esqueço o lugar do umbigo e da orelha todo dia
Sempre medi um corpo por minhas mãos
Um pequeno tratado sobre o que é olhar e ouvir e tatear e degustar:
Tensiona
Dói
Submete
Começa
A sensação é um número
Você é lugar,
Um lugar a menos em todo resto
E sem você é resto, falta
Você é lugar

As coisas aqui sempre se comprimem
Tremenda violência sofrem as coisas
Pelo espaço que você ocupa
Em uma noite roxa que me adoece
O tempo perde todo sentido
Algo-além
Mas
Mas tudo passa
Em uma noite roxa, onde todas as frutas são roxas

DEMÔNIO DA PINACOTECA
J.P. SCHWENCK

ombem-se diálogos
Pinel dos mesários
Fúria dos diáconos
Desordem de templários.
Trava essa cantiga na língua dos sapos
Canta esse problema no umbigo dos sábados
Arranque essa cabeça, sucumba aos fiapos
Garante seu recheio, tombe os mercados
Degrade essa pinágora, renasça do avesso
Resguarde seu direito, pinte o seu devaneio
Lance sua espada, rogue a cada tropeço
Regue seu quebranto, padeça no seio.
Da vida, engula o pedaço
De modo tenro e retraído, puxe o pecado
Do bico da espada, retalhe o recado
Da carne, perfure o espaço.
Perfume das rosas negras e melódicas pétalas
Acalentam prosódicas promessas
Acanham retóricas ácidas
Fantasmas dos rios e dos ratos.

Coagula-se o sangue dos benditos
Devasta um hoje como ontem, os fatos
Dos velhos novos empaletolados
Dos frios retratos pintados.
Que perdem suas cores
Perdem-se o algor dos licores
Escorre no ralo do segundo
Acabou-se o mundo?

DIA DA CAÇA
PHITZ

EPIFANIA
GABRIELLA OLIVEIRA

........
s dias tem escurecido mais depressa me deixando sob uma luz ruim
que deforma o meu rosto. estou mais uma vez presa nas jaulas que um
dia tentei pintar de aquarela e olhando para a janela vejo a lua cheia.
uma nuvem a corta ao meio me iludindo e brincando com a minha visão
me fazendo pensar que estou olhando para saturno e seus anéis. sua luz
branca domina a minha retina e hipnotizada me perco em mais uma
epifania tentando enxergar o futuro naquela ilusão ótica. li em algum
lugar que hoje é uma lua cheia importante e que deveríamos focar em
energias boas, mas estou segurando a minha respiração enquanto sinto
meu coração despencar. será que essa dor vai durar para sempre?
me lembro de ser criança e dos adultos a minha volta me dizerem que eu
era especial. hoje não consigo nem me lembrar pelo que meu coração
costumava bater mais forte. rendendo minhas artes a curtidas inúteis no
Instagram e prometendo o meu coração a uma visualização que não
veio. escrevendo poemas a um mecenas que não me responde mais.
me lembro de achar que um dia a vida me faria ser renascentista, mas
ela me largou a margem de uma idade média em pleno século XXI.
prendo a minha respiração.
essa dor não pode durar para sempre.

EVANGELHO DE SNYDER
GABRIEL COELHO

HAMLETIKTOKER:
ESPECIAL DE NATAL
DANILO CHAVES

........
RÓLOGO
MÚSICA: SLEIGH RIDE – THE RONETTES
DANILO
OI DEUS
DEUS
OI DANILO. FEZ AQUELE OMELETE DE NATAL QUE TE PEDI?
DANILO [CORRIGINDO, INSEGURO]
HAMLET DE NATAL
DEUS
OMELETE DE NATAL
DANILO
HAMLET
DEUS
OMELETE
DANILO
HAMLET
HAMLETIKTOKER ENVOLVIDO EM LUZES DE NATAL, GORRO EM VEZ
DO BONÉ, SLEIGH RIDE TOCANDO AO FUNDO, SEGURA UMA CABEÇA DE

PAPAI NOEL COMO A CÉLEBRE CAVEIRA. ACIMA APARECE O
LETREIRO: “ROU ROU HAMLET”
CENA I “A VIDA DE HAMLETINA”
LETREIRO “UNIVERSIDADE DE WITENBERG”
HAMLET [DUBLANDO-SE]
HÁ UMA PROVIDÊNCIA ESPECIAL NA QUEDA DE UM PARDAL! HÁ
MAIS COISAS ENTRE O CÉU E A TERRA DO QUE SONHA A NOSSA
FILSOFIA, HORÁCIO! EU PODERIA VIVER NUMA CASCA DE NOZ E
ME CONSIDERAR REI DO ESPAÇO INFNITO! O QUE SIGNIFICA
HÉCUBA PARA ELE OU ELE PARA HÉCUBA? O TEATRO É UM
ESPELHO DA VIDA! SER, NÃO SER OU DESCER ATÉ O CHÃO?
CENA II “ALMOÇO DE NATAL”
MÚSICA: EINE KLEINE NACHTMUSIK
LETREIRO “QUANDO SEU TIO QUE MATOU SEU PAI E CASOU COM A
SUA

MÃE

PERGUNTA:

E

AS

NAMORADINHAS?

TERMINA

A

FACULDADE QUANDO? AINDA FAZENDO TEATRINHO? QUANDO TE
VEJO NO THE GLOBE?”
HAMLET [COMENDO FAROFA]
SERÁ MAIS NOBRE SOFRER ARREMESSOS E FLECHADAS DE UMA
FORTUNA ULTRAJANTE OU TOMAR ARMAS CONTRA UM MAR DE
DESGRAÇAS E, AO SE OPOR, VENCÊ-LO? DORMIR… MORRER…
SONHAR TALVEZ.
CENA III NATAL COM A FAMÍLIA/ANO NOVO COM OS AMIGOS
LETREIRO “NATAL COM A FAMÍLIA”. HAMLET SENTADO BOM
MOÇO.

LETREIRO “ANO NOVO COM OS AMIGOS”
HAMLET [DESGRENHADO, BÊBADO]
SE FOR AGORA, NÃO ESTÁ POR VIR. SE NÃO ESTÁ POR VIR, SERÁ
AGORA. SE NÃO FOR AGORA, AINDA ESTÁ POR VIR – ESTAR PRONTO
É TUDO.

Você pode assistir em:
Prólogo: https://www.instagram.com/p/CJHiCX5nkud/
Cena I: https://www.instagram.com/p/CJKGu0oHgnf/
Cena II: https://www.instagram.com/p/CJMrhLTHoN1/
Cena III: https://www.instagram.com/p/CJPQU-QH2UZ/

IDADE MÉDIA ESPACIAL
GILDO ANTONIO

IMAGINE UM ROMANCE
APOCALÍPTICO
BRUNO BROGIO

........
besta-dragão de 7 cabeças e 10 chifres
(Ap 12:3)
entre uma calamidade genocida e outra
enconta a besta-leopardo de 7 cabeças
e pés de urso
(Ap 13:1)
olhares se cruzam
corações aceleram
ambos sabem que o fim é iminente
o dragão toma iniciativa
“gato, o teu sorriso...
me deu onda”
os anjos tocam suas trombetas
anunciando o Juízo Final
enquanto garras tímidas se encontram
e se enlaçam
chove fogo dos céus
e explode um beijo
de línguas felinas e reptilianas

o mundo arde e queima
em chamas divinas
mas as bocas do leopardo buscam
orifícios de orelha para lamber
e sussurrar ternuras
à distância os 4 cavaleiros se emocionam
e choram pelo casal
a terra se abre engolindo as últimas
mulheres e crianças em desespero
a humanidade grita:
Deus é Amor

MISCELÂNEA
KARY FLORENTINO

MULHERES DE TEMPOS EM
TEMPOS
SAMARA KALENE

....... ulheres no tempo que fez do tempo um DES- congelador de
expressões ideológicas e ascensões feministas que nos constroem
como tais: Mulheres pós-era apocalíptica 2020-2021-2022... ... ...
Já sigo dizendo que a linearidade me assusta, logo, essa condição não
está convidada pra essa conversa, seguimos...
A Idade Média é sempre contemplada pela fatídica caça às bruxas. Eis
me aqui, projeto de bruxinha pós-contemporânea

do século

XXI,

vivendo em constante nostalgia do absoluto, submersa a parâmetros
ainda ditos na Idade Média. Ou seria o contrário? Me diz você!!! Ah, me
diga também, menine, e essa dicotomia estonteante? Ou você é virgem
Maria ou você é Eva! Se decida aí ou aculá, pois de cá, já sigo sendo. EVAAVE-MARIA

EVA AVE-MARIA, 2021

Pois

bem,

realizar

atividades

domésticas,

sobretudo,

pela

obrigatoriedade, nunca foi o meu forte. Eu queimo o arroz, me
atropelo nas palavras, e sigo... sendo um tão quanto subversiva,
mas realizada com meu eu distorcido em épocas tão distantes, mas
tão presentes.
Ahhhhh, se eu tivesse a contemplação de ser uma nobre do século
XV, talvez já estivesse encontrado o amor da minha vida em um dos
conventos favoráveis às grandes concepções científicas, artísticas e
lesbiânicas

possíveis

da

época.

(Relatos

de

uma

pisciana

emocionada se vendo num romance absurdamente magnânimo em
eras medievais). Afinal, não cesso o encanto de me deslumbrar com
a beleza do ser em ser o que se é em épocas cronologicamente
antagônicas, mas reais.
Enquanto escrevo esses devaneios (poéticos??? e absurdamente
aleatórios) e inspirada numa realidade um pouco utópica, mas
romântica, estou aqui tomando minha cervejinha artesanal, com
uma linda mulher estampada na lata (essa mesmo que você está
imaginando, cervejinha do cerrado valorizando nossas riquezas do
bioma goiano) , e que de fato me instigou ainda mais acerca da
reflexão desses três feitos deslumbrantes: escrita, mulher e
cerveja. E O TEMPO TEMPO TEMPO
Ai ai ai – suspiro ébrio. Pausa!
RETOMANDO.....

Eras e eras se entrelaçam trazendo consigo

tradições e discursos, que em sua maioria não se findam, mas se
transformam. Se após a peste bubônica -com tantos homens
mortos- as mulheres tiveram que tomar esse lugar de poder e
preparar as próprias cervejas do comércio local e exercer esse
papel para refazer a economia, por que não uma nova ascendência
feminista após essa atual era pandêmica/pandemônio? Já parou
pra pensar que depois dessa pandemia a mulher está, deve , pode e
ainda irá conquistar ainda mais esses espaços? (Na minha individu-

alidade

os

boêmios).

Se

na

Era

Medieval,

nós

mulheres,

ganhávamos no máximo 15% do que os homens ganhavam, em que
ano conseguiremos alcançar realmente nossa independência
financeira e teremos nossos salários igualáveis aos dos homens?
Pare! Pense ! Personifique o meme da Nazaré Tedesco, faça as
contas e me conte, afinal, sou de humanas.
Portanto, deixo a reflexão: Qual é a inquisição dos dias atuais, para
todes nós, excepcionalmente mulheres?
Como diz Rita Lee: “Mexo, remexo na inquisição”

NASCIMENTO DO FRUTO
MORTO
GRÉGORI KESTERING

NUREMBERGA, 1561
HANNS GLASER

........
ela manhã do décimo quarto dia do mês de abril do ano de 1561 da
era de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao raiar do dia, entre as 4 e as 5 horas
da manhã, uma pavorosa aparição ocorreu no sol, e foi então vista na
cidade de Nuremberga, defronte os portões da dita cidade bem como
nos campos em derredor, por muitos homens e muitas mulheres.
Primeiro apareceram em meio à face do sol dois arcos semicirculares,
vermelho-sangue, que eram como a lua em seu quarto minguante. E no
sol, acima, abaixo e de ambos os lados, pairavam esferas cuja cor era
vermelho-sangue bem como uma bola redonda em parte negra como
ferro em parte baço. Igualmente pairou em ambos os lados, como que
no feitio um tronco, perto do sol outras tais que eram vermelho-sangue
e outras bolas em grande número, como três que eram em uma linha e
quatro que eram em quadratura, também algumas sós. Entre tais globos
eram visíveis umas poucas cruzes vermelho-sangue, entre as quais
havia faixas vermelho-sangue, tornadas grossas na traseira e à frente
maleáveis como as varas do junco, que tinham entremeadas, entre elas,
duas grandes varas, uma à direita outra à esquerda, e em meio das varas
grandes e pequenas havia três ou quatro globos a mais. Eles todos
começaram a lutar uns contra os outros, de forma que os globos, que
primeiro eram com o sol, voaram para os que estavam em ambos os
lados, e assim, os globos que eram fora do sol, nas pequenas e grandes
varas, voaram para o sol. Assim também os globos voaram para frente e
para trás entre eles e lutaram veementemente uns contra os outros por
mais de uma hora. E quando o conflito dentro e fora do sol mais intenso
estava, eles tão fatigados se encontraram e com tamanho cansaço que
eles todos, que eram como dito acima, caíram para baixo do sol e sobre
a terra como se queimados e se dissiparam sobre a terra com imensa
......

fumaça. Após tudo isso foi avistada algo como uma lança negra,
muito longa e grossa; cuja qual o cabo apontava para o leste, a
ponta apontava para o oeste. O que quer que tais sinais signifiquem
apenas Deus sabe. Embora tenhamos visto, em pouco tempo uns
após os outros, muitos sinais nos céus, que são mandados a nós por
Deus Todo Poderoso, para nos trazer contrição, nós ainda somos,
desafortunadamente, tão ingratos que desprezamos tão altos
sinais e milagres de Deus. Ou falamos deles com ridículo e mofa ou
os descartamos e jogamos no fora, de modo que Deus pode nos
enviar uma tal medonha punição a conta de nossa ingratidão. Pois
que, os tementes a Deus não descartarão por nenhum meio tais
sinais, mas os tomarão ao coração como um aviso de Seu Pai
Misericordioso que está nos céus, emendarão suas vidas e
fielmente pedirão a Deus que Ele afaste Sua ira, assim como
também a muito bem merecida punição, de nós, para que nós
possamos temporariamente aqui e perpetuamente lá, viver como
seus filhos. Por isso, possa Deus nos outorgar sua ajuda, Amem.
Feito por Hanns Glaser, pintor-letrador de Nuremberga.

O NÓ(S) DA JUSTIÇA PARA
QUEM
DEMONIA AZUL

O RESTAURANTE CHAMADO
LIBERDADE
GUSTAVO BRITO

........
á no hall do restaurante uma escultura, aparentemente barroca,
exige atenção, trata-se de uma dupla mitológica. Em mármore branco, o
velho Cronos, representado com asas, segura um grande volume, do
qual tenta arrancar uma folha. Atrás dele, de pé, está Clio carregando os
elementos que representam a história: o livro, o tinteiro e o estilo. Clio,
com olhar compenetrado impede que o deus destrua o registro,
enquanto com o pé, derruba uma cornucópia, que representa a
inconstância e fragilidade da vida (RICOEUR, 2007). Memória e
esquecimento em uma contínua luta, é o que nos parece. Entramos.
Não se trata de um restaurante comum, imita uma catedral de sonho,
mas o serviço é atencioso e rápido. Contudo, em se tratando de um
restaurante chamado Liberdade, o problema é o cardápio. Uma vez
assentados, somos surpreendidos por um imenso menu de entradas, não
um volume mas uma série enciclopédica de possibilidades, logo atrás
de nós encaminham-se atendentes com mais e mais edições do
calhamaço, são tantos que já se forma uma fila de atendentes e uma
pilha em crescendo de tomos e mais tomos de uma carta que se
multiplica ad infinitum.
Difícil decidir. Mas estamos com fome.
Não obstante, a presença aparentemente inócua do Maître descortinase, estava lá o tempo todo aguardando a nossa disposição para o pedido.
Não caberia a ele, é evidente, intervir na nossa escolha, seria
incongruente com a proposta de um restaurante chamado Liberdade.
Abre-se um dilema, temos a fome, real, tangível e absolutamente
reversível ao lado da eternidade de todas as possibilidades somadas e
catalogadas, porém submetidas à lenta apreciação da leitura, da
reflexão e afinal a ordem.

Com um gesto ligeiro da mão, atraímos atenção do Maître. Gentil e
leve ele se aproxima da mesa, bastante treinado, explica-nos que a
confusão é comum, e que todos que se decidem por experimentar
as chances do Liberdade se espantam com tamanha variedade. Não
se pode ter tudo, ele sorri adestradamente. Assim, antes de
elaborarmos alguma atitude, ele nos oferece uma versão reduzida,
um

livreto

ricamente

ornamentado,

que

nos

mesmeriza

e

entusiasma.
São

os

pedidos

recorrentes,

ele

mantém

a

atitude

oximoronicamente soberba e servil. Corremos os olhos pela versão
simplificada do Liberdade, é atraente. Decidimo-nos, a refeição foi
aprazível, estávamos satisfeitos ao pagar a conta. Sem embargo,
havia no percurso pelo hall a um gosto de culpa infantil por
havermos perdido todos por um. Talvez, um último pensamento
me

cruzou

o

cérebro,

a

câmara-fria

para

manterem-se

acondicionados todos aqueles alimentos para tantas receitas fosse
pequena demais, e o Maître venderia sempre o mesmo prato. Uma
vez que a liberdade é uma escolha e as opções desconhecidas, a
casa mercantiliza na verdade a opção de se desistir da liberdade.
Vence o Maître. Saímos.
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OMISSÃO DO REAL
ANILO ARAÚJO

........
udo começa com aquele conformismo de que tudo caminha e
coopera para aquele que acredita, mas sabemos muito bem que sem
atitudes e ações nada acontece. No entanto, carregamos em nós um
grande espaço às vezes cheio, às vezes vazio... No momento me vejo
submerso nessa Via Láctea cheia de incertezas, mas tentando manter o
otimismo pra que essa galáxia não consuma o pouco que me resta de
esperança.

........
Omissão do real, Danilo Araújo, 2020

PEQUENA LÔ MATA O
TEATRO BRASILEIRO
DANILO CHAVES

........
m dia qualquer você está andando por Atenas. Você é uma pessoa
do povo, um trabalhador braçal. Poderia ser um comerciante ou um
membro das poderosas famílias atenienses, mas o texto é meu e você vai
ser pobre porque eu quis assim. Você começa a andar pela Ágora, a
pracinha da cidade, e vai vendo o que acontece no mercado, ouvindo as
fofocas do dia quando surge um sujeito – o Téspis, sabe o Téspis? Pois é,
só podia ser o Téspis - com a cara pintada de borra de vinho e farinha,
em cima de uma carroça gritando “Eu sou Dioniso”. Pronto, meu caro
pobre, você acaba de presenciar o nascimento do teatro 2500 anos atrás
na Grécia que ainda não era antiga mas novinha em folha.
Quer dizer, não foi bem assim. A história é boa e foi passada de mão em
mão nesses últimos 2500 anos mas o teatro não nasceu nem assim nem
na Grécia - seja antiga seja nova. Na verdade, todos os povos e culturas
têm alguma expressão artística performativa que evoluiu em geral de
ritos agrários ligados a deuses da fertilidade. Entre os gregos, Dioniso.
Entre os Egípcios, Osíris. Entre os cristãos medievais, Cristo na manhã
de páscoa. Mesmo entre os gregos a história não aconteceu num repente
em que o Téspis imbuído por inspiração artístico-divinatória pulou
numa carroça falando que era o deus. Foi uma evolução paulatina de
gêneros poéticos, recitados e cantados em variadas formas corais que
acabaram chegando a um formato em que um líder do coro respondia ao
canto coral em primeira pessoa. A palavra para ator em grego,
hypocrites, significa mesmo respondedor.
A história do doido pulando na carroça serve mais como isca para os
incautos.

Coisa muito comum, por exemplo, entre os jograis da Idade Média.
Cantores,

compositores,

atores,

dançarinos,

malabaristas,

acrobatas e tudo mais que precisasse para entreter o público nas
praças e ganhar uma graninha. As praças, sempre as praças… Os
jograis muitas vezes saltavam em bancos – saltimbancos – e
vendiam curas milagrosas, remédios, ou simplesmente cantavam a
última novidade ou recitavam poemas de variadas qualidades. O
que chamasse a atenção daqueles que passavam era lucro. Talvez
não lucro só em dinheiro, lucro em ouvintes também é bom lucro.
Embora ter pão todo dia seja melhor que ter uma bela audiência de
não-pagantes. Não se enganem: não era uma vida tão ruim nem tão
difícil. Você conseguia seu pão, conseguia seu público, era expulso
de algumas cidades, chicoteado por qualquer motivo. Às vezes
fugia da população que descobria que a cura milagrosa para a
calvície nem era cura nem milagrosa e muitas vezes piorava a
calvície. Saiba também que não era uma vida heroica: tinha jogral
pobre mas tinha jogral rico. E para nossa eterna consternação e
danação das almas perdidas tinha até jogral de direita.
Eu sei que você veio aqui pela polêmica com a Pequena Lô. Devo te
contar neste quinto parágrafo que você caiu no velho e acintoso
clickbait. Lembra da história do Tépis com a carroça? Você deveria
ter percebido que eu iria fazer a mesma coisa aqui. E não fui eu
nem foi a internet que inventou a técnica, foi o jogral. Se alguém
merece chicote, é ele. Mas eu não trouxe a Pequena Lô na metade
do texto à toa. Nem eu sou tão burro assim. Os jograis podiam
correr de cidade em cidade para fugir de quem eles tinham
enganado. Eu não tenho tanta sorte.
Primeiro vamos analisar o que faz a Pequena Lô: será o que ela faz
teatro? Será, por acaso, a maravilhosa arte, epítome da cultura,
altos píncaros da inteligência humana e grande benesse trazida por
iluminados deuses? Só posso responder a vocês que sim.

E

ela

está

matando

o

teatro

tradicional?

Não.

Ela

está

reformatando o teatro. Percebam, eu dei as dicas todas para vocês,
que eu falei aqui de duas possibilidades – existem outras, existem
muitas – de se pensar os nascimentos do teatro. Na Grécia e na
Idade Média vinha um sujeito em praça pública falar coisas doidas
e as pessoas pagavam por isso. Que é que a Pequena Lô faz? Ela vai
na maior praça pública que existe no mundo – a internetcha – e fala
umas cosias doidas, quandefé as pessoas pagam por isso. A mais
pura tradição teatral.
Te digo mais: dentro da história do teatro brasileiro o que a
Pequena Lô faz é uma das nossas maiores e mais bem sucedidas
tradições: a comédia de costumes. Em linhas gerais, existem alguns
tipos diferentes de comédia, especialmente a de caráter e a de
costumes. A de caráter analisa uma pessoa, ou um tipo de pessoas,
e faz com que a gente acabe rindo daquilo. A comédia de costumes é
aquela que analisa os comportamentos de uma galera, seja em que
nível de galeramento for, e faz com que nós riamos desses
comportamentos.
Desde

Martins

Pena,

o

primeiro

autor

de

comédias

reconhecidamente brasileiro, a comédia de costumes é o nosso
forte. Você vê comédia de costumes pra toda banda neste país.
Quando a Pequena Lô aparece no seu feed mostrando como ela se
comporta quando a câmera do casamento passa por ela e você se
reconhece nesse comportamento: comédia de costumes. Vamos
pensar um cadiquinho mais sobre essa situação para podermos
colocar tudo em perspectiva: a Pequena Lô está tão absolutamente
entranhada na comédia de costumes que ela não precisa explicar
muita coisa. Ela menciona câmera de casamento, e coloca uma
música brega de fundo e nós todos sabemos exatamente do que ela
está falando. A mulher é certeira demais.

Não quero aqui dizer que o arsenal cômico da Pequena Lô se
resuma à comédia de costumes. Ela usa, como todo autor cômico,
uma gama de materiais até mesmo o humor surreal - quando fala
dos outros estudantes do High School Musical sendo obrigados a
parar tudo e dançar mesmo contra a vontade é uma pérola de
surrealismo. Ainda assim grande parte do que ela constrói em
termos de comédia é justamente essa apresentação de costumes
que são prontamente reconhecidos pelo seu público. Como um
jogral no século XXI, a Pequena Lô vem à praça pública falar coisas
doidas e dar um passo a frente com nossas tradições teatrais. Ela
só estaria matando o teatro brasileiro se fosse matando de rir.

POLA GORJA DA BOTELHA
AUTOR ANÔNIMO DO SÉCULO IX

........
o saltarelo Mia Senhor diz-me qu'acoita
No saltarelo vi Mia Senhor quedar-se
No saltarelo Mia senhor apraz acoitar-se
Feirou-me pola botelha
Não amainou Mia Senhor e foi-s'acoitar
Ides acoitando pola gorja da botelha
Pola gorja da botelha
Ides apeando pola gorja da botelha
Pola gorja da botelha
Apeais, apeais com minguança
Apeais, apeais com tardança
Ides em fora pola gorja da botelha
Pola gorja da botelha
Ides alteando pola gorja da botelha
Pola gorja da botelha
Alteais, alteais com minguança
Alteais, alteais com tardança

Cantiga retirada do manuscrito “Eum Siam” [Biblioteca do Convento de
Enxobregas, ms 1995] considerado como um dos primeiros poemas em
língua galaico-portuguesa.

PORTA
MARIA DIEL (2018-2020)
COLAGEM SOBRE PAPEL E TÊMPERA.

PÓS-BESTIALISMO
RICARDO CUNHA

........
ão deixo de sorrir face à retórica
D'aquele que pretende ser profético
E só faz emular mau gosto estético
No afã d'uma carreira meteórica.
Crendo civilizar a turba eufórica,
Propunha catequeses para o cético:
-- "Reduza-se à moral o debate ético,
N'um encimar de cruzes à ordem dórica!"...
Fosse cômico não seria trágico
Ter arte para ornar sonhos despóticos,
Tornando belo o mal n'um passe mágico.
No mais obscurecer medievos góticos
E em vez d'um manifesto antropofágico
Frases feitas ecoadas por robóticos.
Betim
- 17 01 2020

PRELÚDIO, CORAL E FUGA SOBRE UM
TEMA COMUM DE DESESPERO
CONTEMPORÂNEO À MODA DADÁ

ARTHUR C. DELLA GIUSTINA

........
[prelúdio]
Os cavaleiros do apocalipse se mudaram pra esquina de cada uma das
estrelas frias daquela música lá, e elas querem fugir da equilibrista pela
primeira vez depois de milênios, até aí tudo normal, suça mané. O
roteiro recomeça em um cenário bêbado de infinita construção e
desconstruções, lavouras que voam e noites se arrastando pelo chão,
não mais no céu e bem-bom de sempre porque não merecem mais a paz.
Eles surgem com as trombetas do além, não na boca, mas no ouvido,
porque querem saber ouvir os lamentos, os gemidos arranhando as
paredes, uma última gozada, as orações impiedosas com perdão nos
olhos profundos ardendo de dor e as pessoas pra lá e pra cá como
sempre fazem proporcionando essa alegria de estarem mortas achando
andar. Sem esforço de qualquer culpa eles seguem, danem-se os anjos, o
pecado da ira é o que mais vai ter aleluia [anexar Handel daí bota com
‘h’, vulgo Halleluja], esses encaracolados filhinhos de papai não sabem
tocar nenhum instrumento. Só se acham. Quem manda agora é o bonde
do arromba o mundo e todo mundo que baixar as calças e mostrar os
privilégios não serão mais salvos. deus está morto é nosso lema de
terror.
P.s: valeu Nietzsche, tamo junto bro.
Eles chegam no feudo-meio-urbano com cara de metrópole paulistana
ou de qualquer outra cidade mega-colonial-bossal, em uma nave
seminova interespacial porque a gasolina tá cara daí tem que ser usado
ao som de músicas subversivas de 65 e se arrastando sem se entregar
jamais. Impressionam a todos descendo dos seus cavalos robotizados do
veículo enquanto o dia vira cinza corriqueiramente, cômico de horrores
também e um pouquinho só catastrófico. Pra ninguém desconfiar eles
.....

saem

arrancando

os

cabelos

que

despencam

das

torres

magnânimas (esses prédios altos pra cacete que nadie olha pra
rezar pq dá torcicolo) que vão pro nada ao nada e que não eram
mais nada além de só mais uma forma de assustar estrelas e Babel
de homens burroscorajosos no pasto, e pra gente brincar de se
equilibrar hora ou outra claro, geralmente durante o expediente
diário dos grãos suvacos amém. Um ano novo se aproxima e é hora
de matar os cachorros de susto, todos festejam, Belchior se
aproximou da transcendência ano passado e dos nobres heróis e
morreu nesse ano que vem também e nem era óbvio. Fazer o quê se
nem sempre é fácil agradar os outros e o mundo todo. [..] são a
culpa de tudo, são a culpa de tudo meu pai amado socorro help

て

助け

Wsparcie Hilfe ai mamazita זרה
ָ ֶ ע. [...] veem demais do que

deveriam ver e as [...] porque encarceram quem só quer flutuar por
tudo amando com o espaço-tempo, daí isso é a nova inquisição que
fala né (cortem as cabeças, cortem, cortem agora) blá blá taca fogo
na maleta de dinheiro se não servir o terror de assistir mil
temporadas de inferno ao vivo, Rimbaud aprova pra caramba mas
não dá, daí é demais nem vem. Parece que querem enxergar aquela
mesmice de ver dois no que é um, ou quase um e dois junto, vender
frango pra mim arrotando chester californiano na cara aff.
Complexas astronomias demais pro meu caminhãozinho pagão,
pros cavalos de contos de fada com príncipes gatíssimos fazendo
miauuuu, e os bichos com as crinas elétricas e os robocops com
espadas empunhadas de mais de mil gargantas que resmungam
sempre mesmo estando decepadas pelos papéis de mesa das
pizzarias malditas de plutão até lá sim, pizzarias deveriam ser
destruídas primeiro porque todo mundo já se cortou naqueles
papéis maléficos.
CU(I)-DADO o viaduto tá BlOqUeAdO desde a semana passada
OUTRA VEZ quando a guerra intergaláctica eclodiu por lá. Passou

até no jornal e quem viu viu quem não viu jamais porque acabou: só
amanhã passa de novo com os cavalos quânticos quase novos
ídolos de ouro pra beijar na boca gostosamente, físicos disléxicos e
os cavaleiros armados pedra no sapato ou butinas rosas do
apocalipse por aí desfilando poc poc. Essa coisa de ser político
incomoda muito às vezes. Politicamente careta e monoteta
corretamente é o que temos pra hoje.
[coral]
Oh mestre, sua armadura foi guardada com sucesso, e usei minha
língua pra lustrar, me desligar por amor a ti e a mim, vossa
senhoria me deve ainda o salário de cada dia, oh, pois já arranjou o
padre pra me batizar, agora quero a mão de vossa filha que tem
que ser minha pois sou hétero de bem trabalhador: a estrela fria
pra mim trepar digo esposar. como assim não me dá o buraco
negro mestre? pode ser em segredo sem ninguém saber. Quero a
carne com iguarias picantes e sal do himalaia, os anéis de saturno
recheados com cheddar lubrificado. é o mínimo pelo serviço anal
digo anual piedade oh mestre dá me o desligar eterno se não podes
fazer-me teu eternamente e sexta-feira.
*
vamos navegar meu amor quem sabe não sejamos felizes longe da
peste estúpida nos prados férteis e longínquos que eu nasci onde
tem vacina e raticida se precisar. Vou pegar meu alazão androide e
andaremos sobre as ruas escuras e a estrada infinda do cinturão de
asteroides pra fugir das feras que assolam esse país. cavalaria
rusticana ou eletronic music tanto faz contanto que passe uma boa
peça shakespeariana na tv genovesa da nave, mas sei que vai
passar, até netflix já tem né.

*
não aguento mais essa bagaça e não vou participar dessa pseudoutopia imprópria de um bando de vagabundos fingindo vozes
bizarras: voto nulo porque ninguém presta.
[fuga]
p e D ra s m u i t as
Pe dr As no
ca mi nho

passam de mansinho e tocamos com os dedos

carinhosamente os
buracos negros e
seguimos para nunca
mais mas seguimos para sempre e sempre
e me pergunto o que será desse outro ano se morremos de novo ou
não e se vai
sair no jornal de amanhã ou
jamais outra vez que nós somos as estrelas dessa peça duvidosa que
semana que vem o viaduto e tá tudo bloqueado quando for de noite
e um grande
paradoxo se abrir vamos cair também e as mãos de pelica
dar tapas sem vírgulas na cara e acordar
em um texto medieval imitando uma fuga com pinceladas
astronômicas à francesa
pra alguém que quer ler pra se perder e não se achar no texto
idiota dadá com seu corpo ainda vivo morto
morto vivo em campos de batalhas nos cinquenta tons de cinza com
ossos na boca e nas masmorras das penitenciárias tecnológicas do
governo
ao som de uma ária antiga ou fuga de cem mil vozes de Bach confusa

na noite com outros homens quando os outros não veem porque não
querem deixar de ser homens jamais e admitir que
às vezes a gente se pergunta se essa poesia barro(ca) tá boa demais e
se realmente
queria que fosse um poema ou nunca tivesse um sentido
pra uma revista ou pra alguém ler e achar que o compositor bebeu e
fumou
a pedra pós-moderna pra falar do futuro com
palavras não palavras e astrologias do além baratinhas pra alguém
que não sei
se vai chegar até aqui sem dormir como sempre dorme
por medo de viver o sonho que um novo ano pode massacrar e mais
provável que
vai e acabar com o teatro e essa loucura de uma vez por todas pela
amor
de deus se ele existe porque
Pe dras no caminho
se o r ganizam aos poucos e batem na cara com força apocalíptica
o dia vai abrir depois de acabar o fim de mais um dia de novo e o ovo
o ovo
ovo
OVO
ovo
[ad eternum]

PRIMEIRO PENSAMENTO
APOCALÍPTICO
TIAGO BAYARRI

........
o mundofuturo o céu é cinza-granito
o cinza continua feio e morto e o feio é o novo belo
vive-se de forma média ou grosseira,
vive-se uma vida ígnea, magmática, intrusiva ou plutônica e todas as
pessoas saem com mais
sapatos do que pés disponíveis
os guarda-chuvas foram há muito extintos pois hoje o céu é composto
por prédios e a única coisa
que molha a calçada é a lágrima derramada por aqueles que ainda se
lembram da chuva
os gatos domésticos foram substituídos por máquinas que ronronam,
arranham sofás e não deixam
pelos pela casa
os robôs-visionários tomam conta das lojas de conveniência
prometem amor eterno e um apartamento de luxo com vista para o
passado:
tudo isso em troca de óleo, dinheiro e dignidade
no mundofuturo as pessoas já não se olham no olho
o ciberespaço é a nova vida real
os cachorros do vizinho não latem mais
homens e mulheres já não tremem de prazer pois todo o prazer foi
esgotado

as lixeiras das ruas são o que conhecíamos por bibliotecas
o gênero não existe
a gravidez não existe
o céu não existe
os oceanos são piscinas particulares de megaempresários
a flora amazônica virou skunk para jovens brancos que nadam em dinheiro
algumas cores foram extintas e do reino animal só sobrou a carcaça e o cheiro
de podre
os urubus evoluíram e hoje são donos de corporações construídas com o
sangue dos trabalhadores
os urubus ainda ostentam o preto pois a cor preta nunca deixará de existir e
portanto nunca deixará
de significar
os urubus não põem seus pés no metrô
seus pés estão muito ocupados calçando botinas sujas com as quais marcham
impiedosamente no
ritmo de uma música chata e repetitiva pois creem que o mundo é seu e apenas
seu
enganam-se estes, os homens-urubus
e não perdem por esperar o ciberapocalipse
quando o virtual queima a cabeça e a retina do homem e o transforma em
coisa-não-mais-humana
quando o virtual chupa o cérebro do homem como uma criança faminta que
ganha um pirulito, não,
não chupa, mastiga e logo engole, pois a fome é tamanha
enganam-se
e não perdem por esperar a revolta do concreto
quando os prédios se levantam e destroem tudo o que é menor
quando as calçadas se dobram e esmagam tudo o que nela estiver
quando os apartamentos diminuem de tamanho e comprimem quem e o que ali
vive

QUASE CINQUENTA ANOS E UM
VÁCUO ENTRE MIM E O FUTURO
-L U C A S R I B E I R O M O T T A

........
oje eu danço admirando a mim
o embaraço passou da validade
meu cartão de visitas é branco
e ilimitado, nunca o perco
pessoas próximas tão distantes
meu ponto turístico nosso abraço
certas trocas hoje são quixotescas
a monstruosidade escancarada
por fim a supernova se mostra
cometas não são conselhos
buracos-negros não são bons parceiros
e a dança se resume
atrair sem colidir, afastar sem expulsar
pedir-lhe o lenço entendendo que se torna o véu
mas pode ser nosso Quixote falando
cavaleiros são os dragões que prendem donzelas
aceitar que mulheres são a luz
e a dança sombria se torna aquecida
a balada de meus feitos perde personagens
5, 6, 7, 8, recomeça a translação
pára a música na dança das cadeiras
cada vez menos pessoas sentadas
e na minha mente sempre a fotografia
de nosso ponto turístico

REDESPERTAR
JEFERSON ILHA

........
imbecilidade precisava despertar. Redespertar,
Ser ouvida, sem ouvidos, gritar, espernear, convulsionar,
Infectar, Matar. Ódio e apenas ódio.
Discurso sem ouvidos,
Ataque. Nomear inimigos. Bombardear, Fakenews.
Mostre-me sua imbecilidade. Despertamos.
Vencemos, destruímos, continuamos.
O direito de gritar: Sou imbecil
E me orgulho de ser menos que um verme.

REESCREVENDO O
APOCALIPSE
BRUNO BROGIO

........
e um profeta chapadão
colocou sua bad trip
nos lábios de Deus
eu,
do alto de minha lucidez,
sabedoria,
e imensa humildade,
me sinto no dever
de perverter o pervertido
e oferecer ao Pai roteiro mais digno
no dia do Juízo
sem anjos e sem trombetas
quem dará o tom é a banda
de pífanos celestiais (de Caruaru)
então, a Terra se escurece
e de uma névoa hollywoodiana
surge o Cristo, de chapéu e berrante
seguido pelos 4 boiadeiros do apocalipse
cada um traz uma lista:
- banqueiros
- latifundiários
- exploradores da fé
- e minions comentaristas de rede social

serão arrebatados num aboio cósmico
levados a um planeta feio
condenados a viver em liberdade
na companhia uns dos outros
e na Terra
todos os artistas serão libertados
de seus empregos de pagar boleto
e a humanidade viverá em consciente abundância
Deus é Amor

TODOS IGUAIS
RAFAEL LUCCHESI (2019), ACRÍLICA E
PASTEIS DE OLÉO EM PAPEL COLADO EM
MADEIRA. TAMANHO 130 X 96 X 5,5CM-

UM CIGARRO
JOÃO PEDRO CORRÊA

........
arulhos de tempestade. O palco uma casa abandonada, muito lixo e
pedaços de madeira, escombros e vidros quebrados pelo chão, uma
goteira pinga repetitivamente do lado esquerdo da cena. No centro um
sofá muito velho.
Empolado (fora de cena): Aê ô, Perninha, tem um quarto aqui onde não
chove tanto.
Perninha (de longe): Pera aê caralho.
Empolado (observando o lugar): Não é grande coisa, mas pra essa noite
vai ter que ser.
Perninha (chega mancando): Tu não espera o cara, né, pau no cu?
Empolado: Eu estava abrindo os caminhos pra nós...
Pausa
Perninha: Ê espelunca, ein.
Empolado: Queria o que? Melhor que pegar chuva na rua.
Outra pausa, os dois se sentam no sofá.
Empolado: Tá contigo?
Perninha: Não tá, tá contigo.
Empolado: Aé, tá comigo.
Empolado levanta e tira de dentro da calça uma sacola plástica contendo
um cigarro e uma caixinha com dois palitos de fósforo e senta de novo.
Perninha (arrancando a sacola da mão do amigo): Da cá essa merda que
da última vez tu não conseguiu acender.
Empolado (para si): Tinha molhado, porra, não foi culpa minha.
Perninha: Eeeh heheh, Empolado, chegou a nossa hora, o momento tão
esperado.
Empolado olha fixamente para o cigarro enquanto perninha tenta
acender. Ele erra na primeira vez e o palito se quebra.

Empolado: Caralho, Perninha, a gente só tem dois, porra.
Perninha: Calma aê, dá pra acender com a pontinha.
Ele risca o toco do palito na caixinha e queima o dedo, jogando o
palito pra cima.
Empolado: Jumento! Deixa eu tentar!
Perninha (afastando o outro): Te fode, sai pra lá.
Perninha consegue acender o fósforo e o aproxima do cigarro em
sua boca com todo o cuidado e controle, enquanto empolado faz
uma “casinha” com as mãos para proteger o fogo do vento.
Perninha (fuma com gosto): Aêê, viu... Tu tem que confiar mais em
mim, mané.
Empolado: Passa pra cá.
Uma pausa enquanto os dois fumam.
Perninha: Ô Empolado...
Empolado (pegando o cigarro que o amigo está passando): Que?
Perninha: imagina quem que morou nessa casa aqui antes de
abandonarem ela.
Empolado: Deve ter sido uma família grande, tem quarto pra
caralho.
Perninha: Deviam ter criança, cachorro, tem aquele puta pátio ali
nos fundos.
Empolado: O cachorro era Bóris, e o guri era Dênis.
Perninha: A mãe era professora e o pai era engenheiro.
Empolado: E a mãe dele morava aí também, Joséfa, uma véia
ranzinza e carola.
Perninha: Eles deviam ter umas cria mais velha também, um piá
adolescente e uma guria na faculdade.
Empolado: Esse quarto aqui era o quarto do piá, então.
(apontando) Ali devia ficar a cama dele, nessa parede ali um guarda
roupa...

Perninha: Uma cômoda.
Empolado: Pode ser uma cômoda, aí ele botava uns brinquedo em
cima.
Perninha: Ele já nem brincava mais, mas deixava ali em cima pra
decorar.
Empolado: É que ele ainda tava apegado aos boneco e os carrinho.
Perninha: Desse lado ali devia ter uma mesinha pra ele estudar.
Empolado: Ele odiava estudar... curtia andar de skate.
Perninha: Um dia ele caiu e se fudeu todo, quebrou a clavícula e os
caralho.
Empolado: Puta merda, quebrar clavícula é fodido.
Perninha: Tu já quebrou?
Empolado: Não, mas conheci um sujeito que caiu do terceiro andar
de um prédio onde ele tava metendo um assalto. Quebrou a
clavícula na queda. Tentou fugir ainda, mas os gambé pegaram ele
na outra esquina.
Perninha: Cacete ein, e que que deu com ele?
Empolado: Tava solto da última vez, deve tá assaltando de novo...
ou morreu.
Silêncio. Os dois fumam.
Perninha: Goteira chata da porra.
Empolado: Eu já nem tava mais ouvindo, acostumei com o barulho,
sabe? Notei só agora que tu falou.
Perninha: Quando eu morava com a minha mãe nossa casa tinha
muita goteira. Quando chovia a gente tinha que arredar as cama, e
se juntava tudo no quarto da mãe que era o único que não pingava.
Empolado: Que nem nós aqui, no único quarto mais seco, sem tanta
goteira.
Perninha: É, que nem nós...
Silêncio.

Empolado: O pai engenheiro devia consertar as telha dessa casa
aqui, não devia deixar entrar UMA goteirazinha.
Perninha: Ele devia deixar tudo em ordem, e devia ter grana pra
contratar gente pra fazer o serviço.
Empolado: Eles deviam ter uma empregada pra deixar a casa
limpinha, e que fosse carinhosa com as criança também.
Perninha: Amarilda.
Empolado: Éé, e devia ser muito amiga da família, devia passar até
Natal aqui.
Perninha: Mas e a família dela, Empolado?
Empolado: Ela trazia.
Perninha: Não trazia, os patrão não queriam.
Empolado: Mas ai nós tamo entrando num desentendimento. Desse
jeito Amarilda não vai querer mais trabalhar aqui.
Perninha: Mas não vai encontrar trabalho em outro lugar, a crise
tá ai, muita gente desempregada...
Empolado: Que nem nós...
Perninha: Que nem nós...
Silêncio. Fumam o cigarro que já está no final.
Empolado: Pensa no rango que a mãe fazia naquela cozinha.
Perninha: Grandona né?
Empolado: E ela cozinhava bem, fazia lasanha, carne de tudo que é
tipo, massa, feijoada.
Perninha: Eu faço uma feijoada muito boa.
Empolado: Tu podia fazer pra nós, eu levo cerveja e refri pras
criança, a mulher vai comigo e prepara uma salada.
Perninha: Minha esposa pode fazer um pudim pra sobremesa.
Empolado: Delícia.
Perninha: Tá marcado então.
Empolado: Pra quando?
Perninha: Sei lá.

O cigarro acaba, Perninha joga a bituca no chão.
Empolado: Já era?
Perninha: Já era.
FIM

ZAPPA
ELIAS ABREU

BEIJEI A BOCA
DE QUEM NÃO DEVIA
PEGUEI NA MÃO
DE QUEM NÃO CONHECIA
DANCEI UM SAMBA
EM TRAJE DE MAIÔ
E O TAL DO MUNDO
NÃO SE ACABOU

