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[MARCO ZERO]

Turistas aprendizes

Qual é o espaço literário que este imenso Brasil está for-
mando? Como podemos quebrar, ainda mais, as distâncias e 
fronteiras que separam nossos discursos, personagens, sota-
ques, enredos? O que acontece, literariamente, fora do eixo 
Rio–SP? Estas foram algumas questões que quebravam a ca-
beça de Marcelino Freire — turista aprendiz, caixeiro viajante 
de narrativas — ao idealizar o projeto Quebras. Tocado pelo 
próprio Marcelino ao lado do jornalista Jorge Filholini, Que-
bras nasceu com esse propósito: união e de estreitamento, 
compreensão dos movimentos artísticos que existem longe de 
grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. A ambição 
de quebrar mesmo, sem dó nem piedade, ideias, histórias e 
imagens pré-concebidas sobre o Brasil Profundo — e também 
de quebrar, lá no Brasil Profundo, a cabeça das pessoas que 
estivessem a fim de se confrontar com a nada confortável ideia 
de literatura defendida por Marcelino. Se a literatura não tem 
a atenção devida no nosso país — ainda predominantemente 
ágrafo —, não há de ser por falta de professores entusiasmados 
como este pernambucano nascido em Sertânia, que há décadas 
vive em São Paulo, mas mantém-se conectado com os tremo-
res essenciais da nossa terra.

Contemplado com o programa do Rumos Itaú Cultural, o 
Quebras começou por Teresina, em setembro de 2014, e pas-
sou por Belém, Vitória, São Luís, Campo Grande, Goiânia, 
João Pessoa, Aracaju, Boa Vista, Palmas, Macapá, Manaus, 
Cuiabá, Porto Velho e, por fim, Rio Branco. Em cada cidade 
foi realizada uma oficina literária coordenada por Marcelino, 
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bem como um recital de encerramento. Tudo registrado por 
Jorge em fotografias e vídeos que podem ser vistos on-line em 
www.quebras.com.br. E tanto Jorge quanto Marcelino escre-
vem, também no site, crônicas em que narraram o que iam 
aprendendo e descobrindo. Este livrinho contém algumas das 
melhores memórias dessa aventura — foram tantas coisas que 
aconteceram que a dupla não registrou tudo... — e um forte 
apanhado de alguns dos bons autores que a dupla dinâmica foi 
conhecendo pelo caminho. 

É só o começo de uma jornada sem fim. Uma celebração 
à literatura brasileira. De canto a canto. Um gesto de amor à 
arte, presente e pulsante por toda parte. Recline a poltrona, 
aprecie a paisagem. E boa viagem.
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PIAUÍ
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PROCURA-SE A VOZ DE TORQUATO

Marcelino Freire

 
 Urgente, precisamos da voz de Torquato. Algum registro 
em fita cassete, algum ruído perdido, alguma declaração na 
TV, em Super 8, vinil. O Brasil precisa da voz de Torquato 
Neto.

Algo que tenha sido guardado por Tom Zé, Caetano, em 
algum canto do armário tropicalista. Qual cor tinha a voz de 
Torquato? Qual tom acima do tom?

Ele era suave, conta seu primo, ao contrário do que geral-
mente pensamos. “Torquato era manso. Nunca vi Torquato 
gritar. Sempre quieto, sozinho em seu silêncio”. Conta-nos seu 
primo George Mendes, responsável pelo acervo de Torquato.

Em uma sala de sua agência de propaganda, onde fica o 
acervo, ele nos recebeu de ouvidos abertos, sorridente, me-
lancólico, cheio de funda saudade. Vi palavras nos olhos de 
George. Vi a voz do poeta, “sim, acho que a minha voz, com o 
tempo, ficou parecida com a dele”.

É que George nos contou que tem tudo de Torquato. 
Documentos, originais, revistas, rascunhos, fotos, doados pela 
viúva. Só não tem a voz. Esta ainda faz falta.

“Já procurei por toda parte, não há um canto, uma entre-
vista, um pigarro se quer, um sorriso captado”. Mesmo no fil-
me, por exemplo, Nosferatu, de Ivan Cardoso, do qual Torqua-
to participa, “só silêncio”. O filme é mudo.

Aproveito e procuro eu mesmo a voz de Torquato pelas 
ruas da cidade. Os pedestres invadem as pistas, em qualquer 
faixa, a qualquer instante. Fico espantado como não são atro-
pelados. Nenhum grito de socorro.
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O sol é um sujeito calado, lá no alto, sem tempo para con-
versas. Oferece o que precisamos, luz, brilho intenso, raios 
precisos. E isto é tudo.

Pelos bares, restaurantes, teatros, as pessoas conversam 
contidas, não vi algazarras à volta da carne de sol, as cajuínas 
são cristalinas, não borbulham feito refrigerantes, as cervejas 
descem rapidinhas, um gole atrás do outro, sem tempo para 
pausas longas, o calor daquele tamanho.

Às quatro da tarde, a pino, morrendo, fomos visitar ontem 
o túmulo de Torquato. Os coveiros, reunidos à boca de uma 
capela, sepulcravam seus pensamentos, um boa tarde solene e 
nenhuma pergunta, à sombra de flores, poucas, as velas acesas 
não se derretiam em lamúrias – não vi, por aqui, ninguém ge-
mendo.

Teresina é discreta e faz, podem ter a certeza, um grande 
movimento que inclui revistas de arte, desenhos, música, tea-
tro, dança. Nós, bárbaros e barulhentos, é que temos dificulda-
de de escutar onde está a voz, onde se esconde, em que lugar 
andará a língua de Torquato.

Ajudem-nos, urgente, a procurar.
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ASAS DE PEDRA

Nayara Fernandes

se o coração bate
o que sinto espanca
não sinto muito, sinto tanto
quanto o horizonte sente liberdade –
que pássaros me recitam
cantam fora o que há dentro
encurvado no peito
quieto no silêncio
espreitado em qualquer suavidade intrínseca –
concreta doçura amarga densa
e onde cantam os pássaros
amanhecem em mim raios di’versos
recitando minha alma
conta o passaredo
leveza roubada do vento:
eu, tenho asas de pedra.
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RECANTO

Demétrios Galvão 

ergo um museu de silêncios
entre besouros cegos e esporões perdidos
em uma praça que fica no coração da memória.

aprendi que a verdade é um signo inflamável,
que os bares vendem ausências 
e que as pessoas estão cheias de vazios.

meu recanto é uma varanda no hipotálamo
ateliê onde rumino um orfanato de cartas 
e rabisco pequenos infinitos.

carrego sempre um peso a mais
um insólito equilíbrio, uma poética selvagem
para me defender do grito sanguíneo do tempo suicida

– escondo minhas relíquias no avesso da lâmpada
onde as palavras têm febre e a matéria se bifurca.
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MÃE, ESTOU BEM EM BELÉM

Jorge Ialanji Filholini 

 Belém do Pará, domingo, 28 de setembro de 2014

Minha mãe,

longe. Distante de seu abraço. Mas estou bem, nos braços 
do rio, beijo molhado e maré de cafuné. Belém é feito coração 
de mãe (por isso me lembrei da senhora). Coração aqui pula 
como um barco no meio do infinito. Força a visão, em vão 
alcança o destino. Melhor assim, deixo a correnteza me levar.

Chegamos muito bem em Belém. Fiquei entorpecido – e 
não foi por causa do Dramin – com as veias do rio riscando as 
matas. Sim, mãe, lá de cima o rio nos guiou até o pouso. Mar-
celino se maravilhou com a presença forte de Nazinha (Nossa 
Senhora de Nazaré) no coração paraense. Ele até escreveu uma 
reza agradecendo à Santa. Pedi a bênção por estar em sua casa. 
Eu sei que você sabe que eu não ponho muita fé nessas coisas, 
mas é impossível não sentir a espiritualidade de Nazinha. O es-
critor Edyr Augusto nos disse que é um momento único acom-
panhar o Círio. Pode-se ver pela TV ou Internet, mas pessoal-
mente é outro baque, outra sensação. Inexplicável. Louvável, 
minha mãe. O cordão laça e puxa o corpo, alma, ossos. Traz 
sentimento espiritual, humano e amazônico!

Mãe, aqui tem manga. Cai a fruta na cabeça dos desatentos. 
Caminhando e chutando o fruto. Pés imensos, troncos fortes. 
Encostei o corpo e percebi a energia secular dessas árvores. 
Elas têm histórias para contar. Melhor: transmitir.
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Por falar em História, fomos ao mercado do Ver-o-Peso. 
Minha mãe, que ambiente contagiante. As lonas já formam o 
desenho de boas-vindas, aconchegantes – é só se sentar e co-
mer o melhor da gastronomia: Maniçoba, Tacacá, Pato no Tu-
cupi, Sopa de Carne, Sopa de Mocotó e Peixes que pulam do 
rio direto para o prato. Fresquinhos, bem temperados. Aliás, 
acho que preciso ver o meu peso, engordei um ribeirão. Haja 
pedalada na volta, meu Senhor!

Mãe, antes da viagem, se lembra de que você me pediu para 
encontrar o patchouli? Ao me abraçar em despedida, soprou 
no meu ouvido “encontre para mim o patchouli, meu filho, 
quero sentir aquele cheiro novamente. O cheiro da minha in-
fância”. E não é que o encontrei? Você retornará aos tempos 
de rebento com esse aroma. Podem ter sido as suas palavras a 
me guiarem até o Box. Pode ter sido o vento que me levou até 
a erva. Você tinha razão, o patchouli é conhecido como “óleo 
da juventude”. Quem me disse foi a Iracilda, dona do Box de 
número 41. Além do patchouli, ela contou que vende perfu-
mes atrativos, banho de defesa, erva para mau-olhado, de tirar 
coisas ruins, inveja, maus fluídos. E transcende com óleos para 
segurar marido, pegar homem, afastar amante, amansar sogra.

Pirado por açaí e por estar na terra do açaí, acabei provo-
cando a força do fruto. Comi uma tigela fresquinha do roxo e 
caí no sono por horas. Os queridos Guaracy (radialista e es-
critor), Caco Ishak e Edyr Augusto comentaram que só faltou 
uma rede na beira do rio para que tudo ficasse nas nuvens. 
Mãe, vou te explicar, aqui em Belém o pessoal toma açaí para 
sestar. Sim, descansar, pois o fruto é tiro e queda – literalmen-
te. No Sudeste, usamos para energizar o corpo em alguma prá-
tica de esporte. Olha o contraste.

Mãe, me contaram que na Universidade Federal de Belém 
os estudantes apelidaram uma cobra que sempre aparece por 
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lá. E não é apenas uma cobrinha, é uma sucuri. A Margarida, 
nome dado pela elegância e delicadeza, sai do rio – a univer-
sidade fica na beira – e passeia pelo campus. É saudada por 
Letras, Sociais, Engenharias, Filosofia, entre outros cursos. E 
eu pensando que o Podrão, o eterno cão da UFSCar, fosse o 
único mascote exótico.

Belém é largo, tudo tem dimensões infinitas, o rio que não 
se consegue enxergar a margem. Estou bem, minha mãe. Com 
boas companhias e poesias. Brindo esta terra com cachaça de 
jambu.

Mãe, essa minha carta-testemunho acaba aqui. Melhor, na 
verdade, é terminar com um trecho de uma carta que Mário de 
Andrade mandou ao poeta Manuel Bandeira. Ele tinha razão 
ao escrever o que escreveu sobre Belém. Eu assino embaixo o 
que ele disse:

Belém eu desejo com dor, desejo como se deseja sexualmen-
te, palavra. Não tenho medo de parecer anormal pra você, por 
isso que conto esta confissão esquisita mas verdadeira que faço 
de vida sexual e vida em Belém. Quero Belém como se quer um 
amor. É inconcebível o amor que Belém despertou em mim.

Um beijo do tamanho deste rio,
De seu filho

Jorginho
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APÓS O DILÚVIO

Antônio Moura

Pela manhã, após o dilúvio, a lama nas calçadas,
os cacos de trovões no chão, o silêncio branco

do céu ensopado em gaze, as casas de lodo
e as alamedas disparando seus alarmes, os

caranguejos caindo dos ninhos das árvores
e as aves, no solo, querendo refazer o voo

ao peso do barro e das h’eras sobre as asas,
o navio encalhado no topo de um telhado,

os animais estátuas sob a argila crosta à beira
do mar morto de sede bebendo vento nas mãos

em concha da areia, os jardins, Ó, os jardins
desabrochando em lodo, o sangue das crianças

jorrando das torneiras dos palácios e correndo
em sarjetas para os esgotos, o sol lambendo

a pele das cobras que – relâmpago – agora
mudam de casca e pendem entrelaçadas

nos parapeitos dos edifícios entre as flores entre
abrindo as pálpebras de musgo para o arco-íris

refletido nos olhos do rosto sobrevivente,
que aspira o ar, ainda úmido, após o dilúvio 
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ESPÍRITO SANTO
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W DE WITÓRIA

Marcelino Freire

Waldesdiz: Vitória não é vitoriosa. Céu, esplendor, navio 
nas nuvens, nada disto. Tudo é cu, culpado. O buraco é mais 
embaixo.

Waldialogo: estamos aqui para enxergar todos os lados. 
Uma primeira visão de quem chega. De coração aberto e fêofó 
na mão. Fé cega e imaginação.

Waldexplico: Waldo Motta é Waldeusa, Waldemônio, 
Waldetona, Waldanado. Poeta maldito, marginal, plural. Wal-
demais. A toda hora assina, em seus livros, o seu nome de uma 
maneira. Sempre transapaixonado.

Waldedica a mim, autografa-me o livro “Transpaixão”. Eu 
agradeço. Eu, salve, salve, Waldescobri um poeta dos grandes. 
Festejado por gente como José Celso Martinez Correa, João 
Silvério Trevisan, Roberto Schwarz, Heloísa Buarque de Ho-
landa, Jaguar.

Waldesdém: poeta, negro, gay, capixaba. É muita maldição 
para uma pessoa só. E me fala. E ri. E abre os braços, em pose 
de Cleópatra, para Waldefender a poesia, apesar da poesia que 
anda por aí, comportadinha, tadinha. Waldestaca-se, é coir-
mão, em mesma grandeza, de autores como Glauco Mattoso, 
Roberto Piva e o chileno Pedro Lemebel. Sem pompas na lín-
gua, solta o verbo. Os orifícios do peito. Para dizer, por exem-
plo, em alguns de seus Waldiversos: “Tô de caso com o meu 
vibrador”. Ou: “Tadinha! / Quem te encheu, ó lua, / o lindo 
rostinho / de tanta porrada?”. E ainda: “Tal o isqueiro sobre a 
mesa / súbito pode mascar / hélas / qualquer dia / o engenho 
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do meu corpo / não terá mais serventia. / Mas enquanto o fim 
não chega / é usá-lo à revelia”.

Waldestoa na paisagem de Vitória, é bem verdade. Está lon-
ge da imagem da cidade e suas plataformas de óleo, montanhas 
de pré-sal, vizinhança redentora. Ao mesmo tempo, ancora-se 
dentro dele, o poeta, uma majestade única, um arquipélago de 
palavras que se elevam entre o hebraico e o alemão – pesqui-
sas que Waldestrincha e que incluem, ainda, outras línguas e 
culturas como a iorubá e a tupi-guarani. Tudo aqui em Vitória 
é assim, a partir. Por meio de. Ninguém está para brincadeira.

Waldiva, Witoriosa, sempre, mesmo que não queira(m).
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REFLEXÃO DO PAJÉ

Waldo Motta

Estrangeiros em nossa própria terra,
sonhamos uma terra fabulosa,   
um mundo legendário,
e vagamos sem rumo nesta busca
do mítico país da venturança,
hebreus em eterna travessia
de um mar vermelho de sangue e vergonha,
ponte entre o precário e o supino
− via que nos leva ao divino.

Pobres almas iludidas,
mirrando em transe errático
neste vasto território, à procura
de outra terra nesta terra,
de outro mundo neste mundo
e outra vida nesta vida.

Em busca de outra terra
jamais encontrada,
quantos índios pereceram!
E quantos pobres diabos
ainda zanzam nestas belas plagas,
iludidos por um cruel engodo,
esfíngico mistério,
enigma simbólico, poético
– enfeitiçados por belas metáforas!

Quebras_Livro_01maio2016.indd   24 01/05/16   12:54



25

Terra sem mal, que tanto almejamos,
mirífico país, sonho que aflige
as nossas almas mais que o pesadelo,
onde te encontraremos?
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POEMA INACABADO

Wladimir Cazé

Aquele animalzinho indefinido, achado
na estrada acidentada do sonho,
te molesta
com mordidelas nos calcanhares
- quando o que mais queres
é concentrar-te no caminho,
evitando os obstáculos que dificultam a viagem.
A cada vez que tentas distraí-lo
sua pequena mandíbula
volta a te perseguir,
cravando nos teus pés
pontiagulhas minúsculas.
Não adianta afastá-lo com safanões e ameaças,
nem erguê-lo sobre o asfalto,
preso pelo pelo entre os dedos,
enquanto com a outra mão
pões em sua boca
algumas daquelas folhas douradas
caídas ao longo da rodovia:
sempre ele recomeça sua áspera carícia,
feita de cálcio, instinto e persistência.
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MARANHÃO
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ENCANTO DO BRASIL: BAR DO LÉO

Jorge Ialanji Filholini

Em qualquer roda de conversa que envolva curar o calor da 
terra maranhense, todas indicarão o Bar do Léo. Percebi, não 
posso ficar ao léu desse bar. Surge a pergunta: O que faremos 
no cair da noite? O jornalista Zema Ribeiro não hesitou e logo 
se pronunciou: “Bora pro bar do Leo”. Combinado e assinado 
por todos.

Rumamos para o Léo. Na primeira oportunidade o táxi vi-
rou a chave e nada do motor obedecer. Pensei que a empreita-
da ia furar. Engano, ainda bem. Com a ajuda dos braços e per-
nas fizemos o motor acordar. Bora-pegar-estrada na direção 
do bar. 

Boteco que se preze – quero deixar aqui um salve aos que-
ridos donos de singulares bares literários são-carlenses Amaral 
e Zé (do Mariva’s) – tem cadeira de ferro descascando a tinta, 
mostrando a pele enferrujada. Boteco mesmo é na beira da cal-
çada, cachorros em volta querendo pedaço do pão do lanche 
feito na chapa e amendoins. Ah, e lógico, a cerveja estupida-
mente trincada. Eita!

Chegamos – eu e o queridão Marcelino Freire – ao Bar do 
Léo. Já dou de cara com uma pintura retratando Patativa do 
Assaré. Olha, este lugar começou a ter o meu respeito. Quan-
do entramos, “o meu mundo caiu”. O Léo tem um Museu da 
Música em seu bar. Vinis históricos. As paredes são tomadas 
de capas de discos que vão de Maysa, Ben Jor, Fagner, João Gil-
berto, Chico Buarque, Ray Conniff, Tom Jobim, Baden Powell, 
Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Marisa Monte, Maria Bethânia 
– que encanta –, Pixinguinha, Miltinho, Glenn Miller, Chet 
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Baker, Tim Maia, Ceumar… Ufa! Perdi o ar! No bar já pisaram 
nomes conhecidos, como Xico Sá e José Simão.

Sisudo, ou mesmo cansado do expediente, Leonildo, nome 
de batismo do Léo, apontou um lugar tranquilo para sentar-
mos. Estávamos em companhia de Noel Rosa, Edu Lobo e 
Nara Leão agarrados ao teto – estampando importância. Me-
recidamente. Ao fundo, o som de Elomar e seu inconfundível 
violão na canção “O Violeiro”: “Vô cantá no canturi primero 
/ as coisa lá da minha mudernage / qui mi fizero errante e vio-
lêro / Eu falo séro e num é vadiage”.

Na mesa, desceram petiscos de carne de sol. E, para formar 
o grupo, os jornalistas Jotabê Medeiros, Zema Ribeiro, o músi-
co Edvaldo Santana e o poeta Thiago E. Troca o disco e somos 
fisgados pela voz de Aracy de Almeida com “Palpite Infeliz”, 
de Noel Rosa. Brindamos aos dois! Brindamos mais uma vez, 
“sem retrato e sem bilhete”, Gal Costa a declarar, em viva-voz, 
o “Último Desejo”.

Do outro lado da mesa, Edvaldo faz uma proposta que nin-
guém ousou recusar: “Traga a tripa de porco!”. Aí, a gastrono-
mia se tornou de alta classe!

Para onde quer que se joguem os olhos, uma narrativa sem 
clichês, em que a originalidade e surpresa apresentam clássicos 
dos ambientes de botequim. Desde fantasia de bumba-meu-boi 
até o raro orelhão de ficha. E taxímetros da época em que Fus-
ca fazia a vez de transporte da linha. Panelas, cestas, filmadoras 
centenárias, gravadores, uma estante com rádios de pilha. Rá-
dios hereditários que ilustram a evolução do aparelho a trans-
mitir canções nos lares.

E canção é a lei do silêncio no Bar do Léo. A visão se fecha 
para escutar o timbre e a dor lendários de Altemar Dutra. “Bri-
go eu, você briga também / Por coisas tão banais”.
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Um lugar à parte desta São Luís que nos apresenta origina-
lidade a cada passo nas ladeiras e espaços por onde passamos. 
O melhor bar do mundo – o lugar já histórico dessa nossa pas-
sagem pelo Brasil.

Brasil festejado por Edvaldo Santana, ali,   cantando à ca-
pela e encerrando, em grande estilo, esta nossa quarta viagem 
pelas riquezas legítimas do nosso país:

“Eu vou tomar o mel de Jataí do Piauí / Que meu primo 
Edivaldino trouxe do norte pra mim / Para cantar um reggae-
xote com pandeiro de Salim / Que um negro da Jamaica foi 
baixar em São Luís / Ê, São Luís Tambor de Crioula”.

É São Luís do Bar do Léo!
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669: SURUBA SEGUIDA DE MORTE

Bruno Azevêdo

Capítulo 01. Esquadrão relâmpago.

 – Sai tanto.
Tanto é uma quantia específica que o tempo acaba por des-

valorizar. Neste caso era aquilo que, feito 10 ou 6 ou 7 vezes por 
mês, dependendo das especificações, pagava todas as contas.

Era assim que pensavam os donos da YOU P., produtora 
de filmes adultos para casais com grana suficiente pra não pre-
cisar apertar o play. O esquema era bem simples, e começou 
por acaso:

Mona e Ildomar faziam festas infantis, formaturas e ou-
tras películas de baixo orçamento e pouca audiência. Um de 
câmera, outro de iluminador, às vezes de smoking, às vezes de 
palhaços. Abriram caminho pela elite da cidade via coluna so-
cial. Recebiam algo menos que um taxista, mas lhes deixavam 
assinar as produções, com e-mail e o slogan: filmamos você!

O que curtiam mesmo era filmar a si próprios, editando 
as fitas dos rebentos dos deputados federais com cenas onde 
fodiam coreograficamente em um banheiro ou quarto que se 
adequasse ao estilo da locação da festa contratada. Mixavam o 
som com o dos parabéns, valsa ou seresta, vestiam-se de acordo 
(ela de empregada, ele de garçom, ela de babá, ele de mágico) e 

BINGO!
ANALVERSÁRIO IV
HISTÓRIAS DOS DR. DP.
5 ANOS E UM CU
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Entregavam as fitinhas originais e guardavam sua versão 
particular estilo Nuno Leal Maia. Fodiam loucamente se vendo 
foder e os trabalhos começaram a seguir a lógica da cinema-
tografia Boca do Lixo que eles praticavam. Um contrato tinha 
tanto valor quanto o que propiciasse sua locação… daí que eles 
ficaram sem saber o que dizer quando receberam o chamado 
de jogar seus holofotes num local que fazia brochar a pica dura 
da transgressão: um motel.

Suíte colonial. A senha era “amor é com amor que a gente 
paga”, e com um sorrisinho a mulher do outro lado do inter-
fone deixou entrar. Tem gente que faz festa em qualquer lugar 
e eles já tinham ouvido falar muito em festas de despedida de 
solteiro e outros ritos de passagem em motéis, mas era a pri-
meira vez que eram convidados. Vestiram-se com a camiseta 
da produtora e tocaram a campainha já com o equipamento 
em punho, que era como criavam o tal “efeito Amauri Júnior” 
de falso estranhamento e surpresa de quem quer que lhes fosse 
receber.

– Chegou a galera da filmagem! — Gritou na porta um 
homem vestido de Change Dragon, com o capacete apoiado 
embaixo do braço e a mão por cima do colan erroneamente 
abaixo, esfregando o pau. O dourado dos braceletes refletia a 
luz que Mona jogava e a forçava a desviar o rosto.

– Entra aí, galera, entra aí.
Entraram, dando a geral que se deve dar no salão de uma 

festa. Isso garante ao tio distante a correta disposição hierár-
quica na família, ao longo do filme. Aprenderam que essa era a 
forma de fazer e faziam assim. Também servia para que, na sua 
versão, o público pudesse retraçar o caminho dos priminhos 
afoitos ou da fogosa babá e seu patrão rumo ao ninho do coito 
superexplícito.
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Mas ali não tinha pronde ir e o que viram foram outros 
dois caras vestidos respectivamente de Chance Grifon e Pega-
sus, além de duas mulheres de Fênix e Mermaid. Dois fulanos 
ficavam no fundo, só de cueca, assistindo ao filme pornô que 
passava na TV. Pelos gemidos, Mona reconheceu Ane Midori 
em ação com Kid Bengala, mas preferiu não comentar. Gos-
tava de como Bengala ignorava a direção e metia tudo, sem a 
inclinação que se deixa numa penetração para que o público 
possa vê-la. Discutiam muito isso em casa (o Efeito Bengala) e 
ela era da opinião que o ator, em sua genialidade, confiava no 
fato de que bastava ao público saber que seus 33 cm estavam 
dentro de quem quer que fosse. Kid Bengala fazia uma espécie 
de pornô noir.

Dragon, já de máscara, falou.
– Volta a fita aí, cumpade. Volta a fita e apaga que o lance 

aqui é só do Esquadrão Relâmpago! Apaga esse começo aí com 
a minha cara!

Ildomar voltou. Apagou. Olhou pra mulher.
– O negócio aqui é o seguinte. A produção hoje aqui pra 

vocês é diferente. Eu e meus dois cumpade ali vamo fazer um 
amor dizendo aquelas duas gostosa — elas dão oi — e vocês 
vão filmar… mas filmar com técnica, tipo Buttman. Já viu 
Buttman?

Ildomar gagueja. Antes que consiga sacar uma resposta, 
Mona responde — já!

– Beleza! A gente quer filmar mesmo é metendo. Filme de 
foda! Filme de foda! Depois deixa a fita bruta com a gente e 
não se fala nesse assunto, tá valendo?

– Olha, o nosso equipamento não é preparado pra esse tipo 
de filmagem… – disse Ildomar.

– É sim! A gente quer é assim mesmo. Pago o dobro do 
combinado, e se a tua senhora não quiser participar a gente 
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pede prum dos outros dois ali dar uma força – olhou pra trás 
– né, cumpade? — um dos caras tirou a mão do membro e 
mostrou um sinal de legal com a mesma mão, devolvendo a 
mão em seguida.

– Quem são aqueles dois ali? Eles vão participar? — inter-
viu Mona, ignorando a sugestão — qual deles é o Gioday?

– Só se um de nós três falhar. Vocês cortam, eles trocam 
e vocês filmam as cenas de foda mais de perto, que só mostre 
mesmo a facada. Tipo dublê, só que de pau.

– … dublê de pau.
– Não vai ter Gioday, nem Gozma, o lance aqui é só alegria. 

Topam? Pago o dobro. Trabalho fácil e sem menino pra en-
cher o saco, sem ter que editar. Filmou, vazou, morreu.

A voz dele saía num abafado de AM e Ildomar ficou pen-
sando se já o tinha visto em outra produção sua. Concluiu que 
sim, mas antes de dizer qualquer coisa, foi Mona que se adian-
tou e respondeu:

– Vocês dão conta do recado aí, meninas?
Elas acenaram que davam e Mona pensou se estavam pagas 

para estar ali ou se eram pessoas que curtiam se ver, como ela.
– Então podem mandar brasa que a gente vai ficar invisível!
Um dos dublês de pau mudou a programação para um 

DVD dos Changemam, com gravação direta de uma trans-
missão da Manchete, que dava saltos nos intervalos originais. 
Pegasus explicou o conceito do filme e como as cenas seriam 
feitas. Disse que os dublês de pau também seriam contrarre-
gras e lhes entregariam coisas ao longo da filmagem.

O quarto ficou vazio, exceto por Mona e Ildomar, que mal 
se olhavam. Ouviram um “vamos Change!” e a porta se abriu 
como a de um sallon steampunk, enquanto pulavam pra den-
tro, um atrás do outro os Changeram em suas roupas toscas, 
cada um fazendo a sua coreografia e gritando “ataque” após se 
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anunciar. Mona suspeitou que a Change Mermaid bem pode-
ria ser um traveco. Formaram o W de braços do final da co-
reografia e as duas mãos de Dragon, abertas para frente, foram 
pra trás encontrando cada uma um seio de Fênix e Mermaid, 
enquanto Grifon e Pegasus se levantavam cada um para um 
lado e davam uma poderosa encoxada nas colegas.

Ildomar enquadrava todos e se esforçava para valorizar a 
coreografia. As duas se abaixaram vagarosamente, enquanto 
Dragon virava pra frente dos demais, que abriam os zíperes 
das cuecas dos Change Azul e Preto, justificando o erro na fan-
tasia e lambendo as cabeças das picas com o mesmo movimen-
to de língua, 180 graus pra esquerda, através de uma espécie 
de viseira que subia pelo capacete de motociclista pintado com 
spray.

Ficaram ali por alguns minutos e Ildomar se agachou para 
pegar um close melhor. Se tivessem alguém como eles seus 
próprios filmes seriam melhores, menos Paris Hilton. Às vezes 
tinham que parar a foda pra mudar o ângulo da câmera ou gra-
vavam simultaneamente com as 4 câmeras da produtora para 
editar depois.

Os gemidos do Change Preto lhe fizeram pensar que já ti-
nha ouvido aquele timbre em algum lugar. Algo como as no-
tícias da TV, mas descartou a ideia. Mudaram as duas para a 
Power Bazuca de Pegasus e os outros dois pularam para trás das 
Changezetes, abrindo-lhe os zíperes que começava logo acima 
do cóccix e faziam uma elipse até se encontrar novamente no 
umbigo, onde se destacava a peça que encobria as bocetas, ras-
padas com o símbolo de sua referida Change-persona.

E foi lá que Mona jogou a luz, interessadíssima na técnica 
do Change azul, que estocava Fênix com a força e precisão de 
uma britadeira. Talvez ele fosse profissional. Sabia valorizar 
cada movimento, e entendia que a simetria entre o pistão fu-
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megante e o balanço do saco era essencial para a apreciação, 
em vídeo, de uma boa trepada. Também sacava que, pra fil-
mar, tem que se foder em diagonal, como se o expectador ti-
vesse com a cara enfiada entre o flanco do comedor e a bunda 
do comido.

Dragon fez movimentos bruscos com os braços e todos pu-
laram para a cama numa foda que já desafiava a coreografia 
e a habilidade do casal que tentava acompanhar. Foderam de 
todas as formas possíveis com as roupas enquanto os dublês 
preparavam algo do outro lado. A organização pareceu voltar 
quando Dragon anunciou a necessidade urgente de Change 
Robô. Pegasus e Grifon deitaram em posição de semi-abdo-
minal, Mermaid e Fênix acocoraram-se sobre eles num Chan-
ge-anal duplo e Dragon ficou em pé diante delas brandindo a 
espada que lhe fora jogada por um dos dublês de pau, que ao 
mesmo tempo acionavam uma máquina de fumaça.

Dragon então pediu que fizessem cenas individuais, onde 
cada Change macho comeria uma Change fêmea e por aí vai. 
Dragon seria o segundo homem nas duas DPs do filme. Mona 
estava assombrada com o talento dos cinco, dignos de um 
AVN. Ou eles faziam isso com muita frequência, ou eram to-
dos, até Grifon, o menos dotado, profissionais. Depois entra-
ram com a Power bazuca, na qual cada gozada de cada Change 
tinha como pano de fundo uma explosão acionada pelos dois 
dublês de pau.

O filme terminava com o esquadrão relâmpago em for-
mação, com uma nova explosão, maior, fumegando a parede 
da suíte Colonial.

As duas mulheres saiam do banheiro com as pernas pin-
gando, enquanto Dragon acertava com Ildeman o equivalen-
te a uns 5 tantos. Ildemar deu um cartão e a fita. Já saiam do 
quarto quando Mona puxou Dragon e perguntou:
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– Será que a gente pode assinar?
– Como assim?
– Bota um e-mail da empresa, sabe, é de praxe, e depois 

o nosso slogan. Assim vocês podem dizer que foi mesmo um 
pessoal profissa.

Ela pegou o cartão novamente, escrevendo após o e-mail a 
frase “YOU P., a gente filma você”. Ildomar ficou bolado quan-
do Mona beijou o capacete de Dragon enquanto entregava o 
cartão pelo zíper ainda aberto na fantasia dele, e falou pro ma-
rido, puxando-o pelo braço:

– Vamo nessa, Batman!
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MATADOURO

Celso Borges

A baba do boi é do boi
O berro do boi é do boi
O medo do boi é do boi
A dor do boi é do boi
A morte do boi é do boi
Mas o boi não é do boi
O carro de boi não é do boi
A bosta de boi não é do boi
A língua de boi não é do boi
A costela de boi não é do boi
O chifre de boi não é do boi
O couro de boi não é do boi
A carne de boi não é do boi
A farra do boi não é do boi
Não é do boi o bumba-meu-boi
Não é do boi o bumba-meu-boi
Quase nada do boi é do boi
Quase tudo do boi é do homem
E o que é do homem o bicho não come.
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MATO GROSSO DO SUL
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ALÔ, MANOEL

Marcelino Freire

— Alô, Manoel. Alô, Manoel. Gostaria de falar com Ma-
noel de Barros, por favor. Isso. Manoel de Barros. Eu espero, 
eu espero. Alô, alô. Manoel, Manoel, é você? Manoel, meu que-
rido. Aqui é Marcelino. Eu estou te ligando de Campo Grande, 
Manoel. Eu voltei para Campo Grande e bateu uma saudade, 
sabe? Vir aqui em tua cidade, na cidade que você escolheu para 
viver, e não te encontrar, está sendo difícil. Por isso estou te 
ligando, sabe? Sei lá. Pelo menos a gente se fala, se ouve, as-
sim, ao telefone. Aliás, Manoel, eu já escrevi sobre isso. E já te 
contei essa história. Eu te conheci por telefone. Conheci a tua 
poesia lá em casa. Eu ainda adolescente, morava no Recife. O 
telefone tocou e do outro lado da linha estava a minha amiga 
Carmita Viana. Ela, alvoroçada. Em estado de graça, Manoel, 
era a fala dela do outro lado. Conheci um poeta, ela dizia, repe-
tia, um poeta, um poeta. Marcelino, meu amigo, você precisa 
ouvir isso. E ela danou-se a recitar você em meu ouvido. E o 
impacto que foi, Manoel, Meu Cristo! Eu nunca tinha escutado 
versos daquele tipo, daquele jeito. Uma celebração dos silên-
cios ínfimos. Das coisas sem futuro. A língua dos caramujos, 
Manoel. Ficamos horas, eu e Carmita, falando a língua dos ca-
ramujos. E aí eu fui atrás de teus livros. Era difícil encontrá-los 
lá no Recife. Mas eu não desisti, não desisto. A gente opera 
milagres quando quer poesia. Quando deseja poesia a gente vai 
até o inferno. Perdão, Manoel. Desculpa, assim, falar de infer-
no. Mas com você eu posso. Céu, inferno, é tudo mesmo aqui 
embaixo, na terra, no chão. Nuvens se formam nos formiguei-
ros, não é não? A Via Láctea das lesmas, Manoel. Cósmicos 
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grãos de areia. Eta! Mas o que eu estava falando mesmo? Até já 
me perdi. Ah, isso. Sim. E aí eu consegui os teus livros. E li uma 
longa entrevista sua na extinta revista Leia. E colecionei teus 
verbos, tua paisagem mato-grossense do sul. E viajei com tuas 
palavras. E virei companheiro do teu Bernardo. E aí fui morar 
em São Paulo. E levei teus livros comigo. E em São Paulo fui 
atrás de teus contatos. E aí eu te telefonei, se lembra? Você, 
sempre risonho. Gargalhava. O poeta gargalhava, tão livre. E 
aí, no Carnaval de 1996, combinei que eu e mais dois amigos 
iríamos te visitar em plena folia. Viajamos, eu, Sourak e Edson 
Cruz mais de mil quilômetros. E você nos recebeu de portas 
e asas abertas. E conhecemos a sua toca, os seus livros, a sua 
adorável Stela. Conhecemos dois de seus filhos. Ah, e aí conta-
mos com a presença da bailarina. Está lembrado? Isso mesmo. 
Júlia Pascale. Aquela bailarina que teve a mesma ideia que a 
nossa e tirou o Carnaval para dançar um poema para você ver. 
Nosso! Muita história, com você, eu tenho para contar. Tenho 
até gravado essa viagem toda em vídeo. Você deixou a gente 
gravar. Deixou, assim, tão raramente. Tão generosamente. E 
voltei mais vezes a Campo Grande. A gente se falou outras ho-
ras ao telefone. Por falar nisso, Manoel, eu acho, ave nossa, que 
já estou demorando demais, assim, nessa ligação sem fim, não 
é? Meu Deus! Perdão. É que eu só queria te contar, sabe? Você 
está em tudo que é lugar aqui, para mim, em Campo Grande. 
Ontem, por exemplo, começou a oficina de criação literária lá 
na Casa de Ensaio. E você está lá, em uma foto lá na parede da 
Casa, como um dos mestres que iluminam aquele espaço. Pul-
sante. Uma luz eterna sobre a Casa, sobre nós, entende? E eu li 
poemas seus ontem à noite, Manoel. E me emocionei lendo. E 
continuarei me emocionando, até o último dia dos meus dias. 
Porque é essa verdade que procuro quando escrevo. Quando, 
assim, rebatem em mim os conselhos que você me deu. Esse 
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amor que você carregou a vida inteira pela linguagem. Que 
coisa linda, que coisa linda. Eta! Manoel, querido, obrigado 
por tudo. É isso. Liguei para dizer obrigado por tudo. Se hoje 
eu estou de volta a Campo Grande com o projeto Quebras. 
Quebras. Sim. É o nome do projeto. Um projeto literário. Nem 
vale explicar, Manoel. Depois te digo. Esquece. Só te falo que 
o projeto Quebras tem a ver com poesia, prosa, amizade. É, 
digamos, uma empreitada que celebra a literatura, o encontro 
de almas. E, repito, esse encontro, agora, só foi possível porque 
apareceram pelo meu caminho corações feito o seu, Manoel. 
Batendo, assim, na mesma vibração. Sei lá. Vocês, poetas, nos 
ajudam a caminhar. Enfrentar essa vida doida, Manoel. Ca-
ramba, Manoel. Quanta saudade. Olha, Campo Grande, Ma-
noel, está linda. E ontem choveu bastante durante a oficina. 
Acho que foi você, Manoel, que deu uma forcinha. Eu quero 
acreditar nisso. Que você nos mandou água para florescer as 
coisas por aqui, tão precisadas. Enfim, enfim é isso… Deixa eu 
ir. Estou indo, Manoel… Jorge Filholini, meu querido amigo 
e parceiro de viagem, te manda um abração do tamanho do 
mundo. Ele também te ama. A gente te ama, Manoel. Era isso, 
na verdade, no fundo, o que eu queria dizer. O que eu sempre 
direi. Eu te amo, Manoel. E esse amor é semente. E esse amor 
está em mim. E nunca. Nunca mesmo, Manoel, irá morrer. 
Nunca… Alô, Manoel. Manoel, alô. Manoel, você está aí? Ma-
noel, querido. Alô, alô. Ih! Acho que a ligação caiu. Foi. Caiu. 
Caiu aqui, Manoel, olha, aqui, Manoel. É você, meu amigo, aos 
pés dessa flor.
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LA DIOSA TETUDA DEL RHYTHM LOVE 
AND SOUL MANDA FLORES

Douglas Diegues

La hermoza diosa tetuda del rhythm love and soul ojerá, 
brota de la nada como flor del asfalto selvagem, 
kanta kanta kanta hermosamente, 
hasta las momias se sentem mejor, 
hasta las vakas se crêem toros! 
Si el cielo se partir em mil pedazitos 
e cair sobre nostras cabezas 
morreremos felizes 
bajo el komando de la diosa tetuta de rhythm love and soul.
Tens, tengo, tenemos la bendicione de la diosa 
tetuda del rhythm love and souls amerikano, 
la black magic woman 
que kanta como uma pitonisa del bronx 
los mais calientes rhythm love and soul de todos los tempos.
De nada sirve morir pela pátria.
Lo que vale es el encantamento, 
el néctar de los dias, 
el néctar de la amizade, el néctar del canto, el néctar 
de la liberdade de linguagem.
La diosa tetuda del rhythm love and soul 
jamais te deixa abandonado numa esquina de Manaus.
Quando ella kanta, 
hasta los tubarones acham legal y yo agradezco.
Non sei lo que você anda fazendo 
mas pelo jeito anda se dibirtiendo.
Los que tienen mais dolares 
non son necessariamente los mais felizes.
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Enton, 
come on.
Trouxe todos los mapas comigo.
Bamos conocer algunos lugares desconocidos.
Pise fundo, acelere legal, aproveite el sol dulce.
Bocê vai adorar la rodovia del amor. 
Bocê vai adorar el kadilaque fora de moda 
movido a água del rio Paraguay.
El viento en las costas.
El viento en la nuca.
El viento en las tetas.
El viento en las coxas.
Estás sentindo?
El passado 
passou atrasado.
Non podemos vacilar hasta llegar al outro lado.
Las rádios ainda tocam músicas nostras.
El plan é viajar sem parar.
Tentation.
Non consigo mais pensar nem parar de pensar.
¿Estamos voltando para adelante?
¿Estamos avanzando para trás?
Pouco importa. 
Siento el perfume de la humedad. 
Non hay apuro. 
Tranki tranki.
Daqui a pouco 
estaremos llegando 
a alguma cidade, 
qualquer cidade.
Yes, qualquer cidade pode ser também uma cidade legal 
para bailar juntos el impagabelle rhythm love and soul etc e tal.
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NOSSOS ÍNDIOS

Marcelino Freire

Genocíndio.
Tudo morte. Desolação em Dourados. Aqui, em Campo 

Grande, me falaram. Ontem, no recital de despedida, relata-
ram. Está acontecendo um massacre.

Os índios brasileiros, sul mato-grossenses, estão afundados 
à própria sorte, à sombra de cavalos magros, amarelos de fome 
pelas praças, enxotados feito bichos, minguam.

Suicíndio, se matam.
Homicíndio, são matados.
É preciso que o grito seja dado: via poesia, prosa. A toda 

hora. Pelo teatro, cinema. Pela música, pela pintura. Nosso 
protesto ganhe as ruas.

Emmanuel Marinho, poeta que nasceu e vive em Doura-
dos, já havia me contado em versos. Das crianças que vão, sem 
asas, às portas das casas, choramingar por qualquer pedaço de 
pão velho.

Tem pão velho? / Não, criança / Tem o pão que o diabo 
amassou / Tem sangue de índio nas ruas / E quando é noite / A 
lua geme aflita / Por seus filhos mortos / Tem pão velho?

Marinho, que tem vários livros publicados e que viria es-
pecialmente nos encontrar em Campo Grande, não pôde. Mas 
foi ele um dos poetas mais citados por aqui. O poema dele, 
exatamente intitulado “Genocíndio”, é gritado, é jogado ao 
alto, em nossa cara branca e pálida.

É preciso que seja feita alguma coisa, urgente.
A Casa de Ensaio, por exemplo, abre as portas para trans-

formar consciências – crianças dos 8 até os 14 anos são recebi-
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das lá para trabalhar com artes. Pintam, escrevem, fazem tea-
tro, dançam, assistem a filmes. Há 19 anos é essa a luta, árdua, 
sem tréguas.

Laís Doria e Artur Monteiro de Barros, fundadores da 
Casa, usam suas armas para isso: oferecer horizontes a perder 
de vista. Chamar a atenção do coração para as feridas abertas. 
Para esse mergulho dentro de cada um.

Vimos, de perto, eu e o parceiro Jorge Filholini, o quanto 
a vivência na Casa tem se refletido no olhar, na postura, na 
consciência política e artística de seus “moradores”. No recital 
de ontem, alunos e alunas adolescentes falaram, com proprie-
dade, verdade e sentimento, de Guimarães Rosa, José Régio, 
Cecília Meirelles, Milton Nascimento.

Quanto florescimento!
E bradaram o quanto puderam: aí no Quebras, por onde 

vocês dois passarem, por favor, avisem: estão matando os ín-
dios do Brasil. Em Dourados, em todo canto, estão enterrando 
os verdadeiros donos de nossa terra, sem terra. Sem chão.

Mendingoíndios.
Sem qualquer tipo de pão.
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GOIÁS
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O GRANDE HOTEL GOIÂNIA

Jorge Ialanji Filholini 

Não seja tímido, pode entrar. Isso, cuidado com o de…
Opa, está tudo bem? Se machucou?
Menos mal!
Seja bem-vindo ao Grande Hotel Goiânia. É uma honra re-

cebê-lo, senhor Ariano Suassuna. Temos um quarto reservado 
no nome de… Eita, em nome de Chicó? Danado pregou mais 
uma peça no senhor. Sinto muito, vou corrigir aqui. Sente-se, 
temos uma biblioteca enorme. Ah é? Trouxe os seus originais? 
Mas a mala ficou no Recife?

Com licença, senhor Suassuna. Preciso atender uma li-
gação.

Quem? Onde? Sim, temos “aeropassarinho”. É só aterris-
sar, senhor Manoel de Barros. Ok. Estarei te esperando com a 
chave da toca. Sempre um prazer. Lógico, cem por cento ver-
dade!

Olha ali, Hilda! A Cora Coralina está bem ali na esquina 
dos becos. Sim, são vários becos que seguem, cada qual na di-
reção do Brasil. Saem daqui de Goiás, sabia?

Henfil! Henfil! Henfil! O que faz aí fora? Entrando pelos 
fundos do hotel? Ah sim, bonito os grafites, né? Há vários es-
palhados pela região. Nas portas de bares, padarias e drogarias. 
Você vai se surpreender com os traços e cores fortes. Venha, te 
levo para ver…

Vixe, um momento, Henfil. Que barulho é esse? Está vindo 
lá do hall. Já volto para marcar a nossa caminhada.

O que acontece? Eu sei, Drummond, que o barulho veio do 
hall. Preciso correr até lá. Cacilda, cuidado com o palco, tem 
um pedaço trincado. Mande um abraço pro Walmor.
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Só podia ser. Oswald! Oswald! O que está acontecendo? De 
novo a inquietação. Isso foi em 1924, não tem mais volta. Cal-
ma, calma! Vou pegar um cigarro. Mas fuma lá fora!

Clarice, cansada? O Lúcio Cardoso já chegou. Te espera no 
café.

Espera um pouco, Quintana. Preciso levar Aspirina pro 
Cabral.

Mais de meio-dia e Jorge Amado não sai da piscina.
Eu sei, Tom! Eu sei. Afinar o piano. Só preciso pendurar 

este evento no mural.
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O CIÚME

Walacy Neto

a jaula não me tranca, é uma mulher
quem fecha a cela e vai embora
e me deixa fechado no seu corpo

que tem cinturinha, biquinho e coxas grossas
mas que é também cela e tem cadeado, 
horas para passeio
e liberdade regrada.
Eu sei que não vou sair e que escolho
estar assim trancado dentro dela
sem pressa de fugir.
Ou me rebelar
por ser mal alimentado.

A luz do corredor é o máximo de cor que tenho,
aqui dentro ela apagou qualquer chama
para eu não queimar as lembranças
em que me deito.

Ele veio com a mão por entre a cintura,
veio como um sem-teto olhando minha mansão.
Apalpou as coxas grossas e não sei se me viu
tão preso, tão querendo estar preso ali dentro.
Ele veio com a boca mirando o biquinho, ele
beirando a porta da garganta veio e me deu um nó
na garganta dela.
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Antes que ele concluísse
o encontro, o beijo
saí por sua boca, rompi
todo nosso silêncio num vôo.
Esganei o pobre coitado. Resultado:
mais alguns anos preso.
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POEMA DE KAIO BRUNO DIAS

respeite 
a solidão alheia
e todo o silêncio
que vem de dentro
da mesma forma
respeite
o excesso
respeite 
o momento
o motivo
respeite
o que vem do outro.
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HOTEL BUDAPESTE

Marcelino Freire

Hotel é uma morada, uma residência, um paradeiro, uma 
habitação. Uma estância, uma arca, um berço.

Para lá nós fomos guiados.
Recebidos no Grande Hotel Goiânia. Lugar centenário da 

cidade e que hoje funciona como espaço cultural. Um regaço, 
um ninho, um retiro, um abrigo artístico.

E todo mundo veio chegando.
De todas as edições do Quebras, essa foi a oficina mais lo-

tada, mais dinâmica. Uma juventude cheia de vontade, a co-
meçar pelo poeta Kaio Bruno Dias. Ele que, por meio da Secre-
taria de Cultura, nos abriu as portas da casa.

Era a quarta vez em que eu pisava em Goiânia. E não pi-
sava. Na verdade, retrilhava, cruzava, migrava. Nossos co-
rações, o meu e o do parceiro Jorge Filholini, acolhidos com 
funda paixão.

Mais do que paixão.
Tudo em Goiânia era dedicação, benquerença, ternura. 

Para festejar a literatura, ali, como festejamos.
Poetas, contistas, romancistas, músicos. Maciçamente en-

tregues a seu ofício. Feito camelôs, no centro. Montam as suas 
bancas, quinquilharias, verbos. E seguem, ardentes, cada ver-
so, cada capítulo, linha, parágrafo.

Na terra da música sertaneja, das bandas de rock experi-
mentais, tudo pulsa. E é verdadeiro. E é urgente. É preciso dar 
uma resposta, rápida, contra a corrente, contra a mesmice. É 
uma cidade antenada, além.

Repleta de vontade.
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Desejo, anseio, gana. Ímpeto, intuito, perseverança. Se tudo 
está do lado contrário, cada um segue o seu traçado. Por motu 
proprio, suo motu, ex mero motu.

Juro.
É isso o que notamos: uma energia que não se entrega. Afia-

da e sincera. Dos jovens poetas aos cronistas mais maduros.
Dos mestres, a exemplo do agitador cultural Carlos Bran-

dão, ao elétrico poeta Walacy Neto. Além dos teimosos rapa-
zes da banda literomusical Chá com Gim.

Todos ávidos, sem exceção, e afins.
Guiados, ao que parece, pela mesma cartilha, tábua, praga. 

Dicionário.
Aliás, foi em Goiás, mais precisamente em Vila Boa, que 

nasceu o autor do cultuado Dicionário Analógico da Língua 
Portuguesa. A saber: Francisco Ferreira dos Santos Azevedo.

Quem me chamou a atenção para isto foi a escritora Dé-
borah Gouthier. Ela escreveu uma biografia do “Professor 
Ferreira”. E toca, na internet, ao lado de mais dois parceiros, 
um projeto de microcontos, chamado “Diminuto”.

Agradeço. Como agradeci por essa luz que Deborah nos 
deu. Explico: essa, de não esquecermos do autor do dicionário 
mais mágico de todos os tempos. Inspiração para grandes ar-
tistas como Chico Buarque. E para a feitura, notem, deste meu 
texto.

Pequeno, modesto, escasso. Se comparado aos becos da te-
rra de Cora Carolina (aproveitamos uma manhã para conhe-
cer pessoalmente a sua antiga casa).

Ave nossa!
Goiânia, notamos, é uma cidade cheia de becos. E de arté-

rias. Um coração gigante. E apaixonado. Podem crer.
Um hotel sempiternamente aberto, pronto para dar.
E para receber.
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PARAÍBA
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A CARNE, O SOL

Marcelino Freire 

A Paraíba é sol.
Não é de falso brilho aquela história de que o sol nasce pri-

meiro aqui em João Pessoa.
Daí o fato de as pessoas serem tão generosas por essas ban-

das – recebem a luz e a doam de volta.
E Paraíba é carne.
Não tem como não lembrar que é daqui o poeta Pedro Os-

mar. E o seu irmão Paulo Ró. Que criaram, no ano de 1974, 
o lendário grupo-manifesto Jaguaribe Carne. Uma verdadeira 
guerrilha cultural contra a ditadura.

Chico César, por exemplo, foi um dos que se juntaram ao 
grupo. Vindo com sua força e sua música.

E Paraíba também é Chico. Elba, Zé Ramalho. Cátia França, 
Jackson do Pandeiro.

Augusto dos Anjos – como não enxergar a sua sombra em 
tudo que é canto? A noite é curta. Mas os morcegos chegam. 
Em nosso quarto, a consciência bruta.

João Pessoa é humana.
É o que nos fica assim, a mim e a Jorge Filholini, a impres-

são de uma cidade pacata, que respeita a natureza à orla – na 
margem, os prédios só podem ter três andares. Para não atra-
palharem a paisagem dos barcos, as águas do oceano verde.

Generosas tapiocas, generosos sorrisos, abraços.
A oficina de criação literária foi uma prova disso – todos 

irmanados pela mesma paixão. O exercício da compreensão.
O olhar para o outro.
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Cidade coirmã do Recife, creio, mas um pouco mais bon-
dosa em seu ritmo. Coronário o amanhecer.

Não deixa de bater uma luz. Um movimento teimoso para 
se manter acesa.

Essa é a luta de toda arte, sempre.
Lau Siqueira, o poeta e agora secretário de cultura do es-

tado, nos contou. É preciso ocupar os espaços, invadir com 
vontade as brechas que existirem.

Chegar, chegar.
É isto, creio, a conduta lírica dessa cidade iluminada: João 

Pessoa está de chegada. Alguém que vem, não alguém que vai 
embora. Alguém que traz suas bagagens. E seu carinho inau-
gural.

Uma manhã que a gente espera.
A luz que a gente leva. E há de distribuir por aí. Os raios 

para partir.
E, sobretudo, repartir.
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DICIONÁRIO

André Ricardo Aguiar

Vou ao verbete: sua boca
indefinida planície de la mañana,
haste de rubros invernos
depois folheio e me vem
tua palavra bêbada de enciclopédias:
janeiros, vespas, uma língua
doce
depois voam os significados
e uma revoada de músculos
que relaxam.
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SERGIPE
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LUZARACAJU

Jorge Ialanji Filholini
 

O olho que tudo vê, no universo de O Senhor dos Anéis, 
era maligno, procurava desesperadamente o Um Anel para co-
mandar de vez a Terra Média. Este pequeno resumo do enre-
do mágico de J. R. R. Tolkien me remeteu ao Farol localizado 
próximo à orla da zona sul de Aracaju.

Até hoje aquela ponta ilumina, sem raios de maldades, não 
mais com o glamour de indicar a esperança do navegador, mas 
aponta os locais que passei. Imaginação, loucura, bobagem. 
Talvez. Mas vem comigo sonhar.

Aracaju é luz, deixo claro isto. Da orla alaranjada até as 
multicoloridas do Intera – Arte e Economia Criativa. Por falar 
em orla, ela já pode ser chamada de uma cidade. Deslocada, 
larga, comprida. Estátuas que contam histórias, patos ao lado, 
um show, um só caminho para o mar.

Um mar solitário. Não quer ser incomodado. Essa parce-
la de oceano usa a areia como barreira. Escala, escala, escala 
até encontrar ondas embriagadas. Cambaleiam, mas não que-
bram.  No ponto da imensidão, é noite, e a Lua disputa luz com 
o Farol. É a lua mais gorda, radiante que já vi. Cabaret no céu.

Aracaju ilumina o Intera. Luzes dão caminho em cordas 
na composição do espaço. Teias grudam e acendem as ideias 
literárias do pessoal da oficina. Quantos pensamentos cons-
truídos com singularidades. Impressionam e fazem do Que-
bras uma família.

Quem nos trouxe até Aracaju foi a luz, aquela que não apa-
ga na ponta do Farol. Quem nos trouxe até Aracaju foi a faísca 
da ideia literária do pessoal da oficina. Quem nos trouxe até 
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aqui foi a pulsação cultural da juventude aracajuana. Jonnes-
Bomba colocando lenha para aumentar a chama da capital de 
Sergipe.

 Salve, a Luzaracaju!
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TANGUE DE GUERRA 

Débora Arruda 

Quem disse que ser mulher
requer submissão
Tá achando que eu caibo
na sua adequação

Lava roupa, lava prato
panela de pressão
Se me mandar pro tanque
vai levar é castração

Tô cansada de apanhar 
da sociedade
Tanto sangue derramado
por toda cidade

Pois agora eu vou mandar
o meu recado, seu machão
Só vai escorrer sangue
se for da menstruação

Eu tô na linha de frente
eu tô é no combate
No meu tanque de guerra
é sapatão, puta e biscate
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E daqui de cima
eu vou deixar o meu aviso
Se mexer comigo 
te quebro no improviso

Eu tô num tanque
eu tô num tanque
Eu tô num tanque e é de guerra
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POEMA DE PEDRO BOMBA

Agora me disseram pra eu fazer um Boletim de Ocorrência 
Sobre o que ocorre diariamente em minha sina
Agora me disseram pra ir lá 
na delegacia
Falar com os oficiais 
Acho que eles podem dar um fim no problema
Ou não.
Me disseram que eu não podia viajar pelo meu corpo
Que era viagem da minha cabeça e que logo passaria
Que eu deveria pensar bem 
antes de tomar qualquer decisão 
E em goles 
Tomei 
Agora me disseram que estou caminhando sozinha pela BR
Que carrego duas carretas em minhas costas
E por isso subo lentamente pelo acostamento 
Dizendo para as pessoas que por mim 
podem passar
Espero que passe essa dor
Voando 
espero que vá embora 
tem riscos em minha pele 
E arde toda vez que lembro 
Que tenho que esquecer de tudo isso 
Ontem me disseram em berros 
Que eu era uma aberração 
Uma afronta ao grande Deus
ao grande homem 
disseram:
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quem você pensa que é 
pra sorrir e querer amor
disseram tanto 
que as palavras saíram do testamento
como uma faca
insultando minhas vísceras 
e meus medos
minhas tardes solitárias
minhas noites conturbadas
meus desafetos
e canções de ninar
Agora me disseram pra eu levantar 
Se não eu quiser levar mais na cara
Pra eu fugir
Pra eu ir embora
Pra eu sumir dessa vida de uma vez por todas
Agora eu me tranquei dentro de casa
Esperando o dia que lá fora
Ninguém diga mais nada.
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RORAIMA
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OPERÁRIOS DA LITERATURA, UNI-VOS!

Jorge Ialanji Filholini 

[…] o silêncio pode ser uma jaula 
é preciso estar atento 
é preciso ter cuidado 

uma coisa é ser silêncio 
outra é ser silenciado

lei do silêncio não faz sentido 
o mundo sem palavras é quadrado 

boca fechada não faz meu tipo 
o meu estilo é ser articulado.

ditados impopulares, eliakin rufino

Operários da Literatura, uni-vos!
Lá, do topo do país, o grito anunciou. Eu e Marcelino Frei-

re sentimos a vibração revolucionária dos versos e prosas de 
Boa Vista.

Encontramos no Espaço Cultural União Operária Benefi-
ciente o ambiente histórico para conversarmos sobre a Litera-
tura. O sindicato da palavra. Da metáfora. Da poética. O lugar 
de encontro para arquitetar o plano literário. Revolução arma-
da. Munidos de versos, estrofes e textos! Vamos à luta!

Boa Vista abriu o seu leque para nos receber. Ajudou com 
o calor. Guiou-nos por retas sem fim. Escutamos relatos, fol-
clores e histórias. Um arcabouço de vivência, o ambiente de 
uma peça, romance e, claro, poesia.

Foi ali, debaixo de um pé de tamarindo, que conheci pes-
soalmente o poeta Eliakin Rufino. Sorriso marcante e fala man-
sa, Rufino solta o seu manifesto operário literário. Na carteira 
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de trabalho da alma a arte de “o que está perfeito está morto”, 
com um desejo de fazer “[…] o falho, o feio, o torto”. Versos 
do genial poema “Ditados Impopulares”, de sua autoria. Foi 
ali também. Ali, debaixo de um pé de tamarindo, que Rufino 
declamou Augusto dos Anjos:

No tempo de meu Pai, sob estes galhos,
Como uma vela fúnebre de cera,
Chorei bilhões de vezes com a canseira
De inexorabilíssimos trabalhos!

Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos,
Guarda, como uma caixa derradeira,
O passado da Flora Brasileira
E a paleontologia dos Carvalhos!

Quando pararem todos os relógios
De minha vida e a voz dos necrológios
Gritar nos noticiários que eu morri, […]

“E por aí vai…”, terminou Rufino. “Eu poderia ficar aqui 
declamando Augusto dos Anjos o dia todo”. Senti o coração 
do poeta batendo daqui de fora. Batucada forte. Rufino pegou 
em armas literárias, construiu o avesso para incomodar, dis-
cutir e, com a pressa, abrir a mente da sociedade: “se a pressa 
/ é inimiga da perfeição / é amiga da mudança / irmã da re-
volução”.

A guerrilha literária encontramos no Sarau da Lona Poéti-
ca. Desde crianças a poetas aposentados de guerra a recitarem 
José Paulo Paes, Bandeira, Cecília Meireles… Construindo o 
bando. Lembrei-me novamente de Rufino: “Boca fechada não 
entra mosca / mas também não sai palavra”. Seus Ditados Im-
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populares são feitos como quem atravessa a nado o Rio Bran-
co. Tem que ter forças nos braços para conseguir a travessia.

As marcas nas mãos são os traços de trabalho literário. 
Cor rendo com o lápis nos papeis, o poeta se protege nas trin-
cheiras, mas não abandona a sua terra, o seu tratado, o objeti-
vo, independente da classe, unindo forças e transpiração.

A flecha indígena que atravessa a mata e mira na palavra a 
arte de ser Poeta em Boa Vista.

Roraima tem a sua revolução literária.
Boa Vista enxerga os valores de sua raiz e os imortaliza em 

versos.
Desde jovem, a munição artística se constrói.
Boa Vista, até a vista. Sem longo prazo!
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PROLE INCERTA

Eli Macuxi

A pele, casca de humano
reclama do ar que não se move
de modo insano.

Tuas palavras são prole incerta
estendida pelo campo
ecoando um grito
que em silêncio,
ainda me comove:

Suas viagens que já não são vertigem.

E por mais que a gente não aprove
e troque sorrisos
e minta e finja
um intacto encanto,
a verdade que nos socorre
é que todo dia, tudo morre...
nós só não sabemos
quanto.
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TOCANTINS
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A NOVA CIDADE

Marcelino Freire

Linha reta. E as árvores. E as paralelas. Parece que ninguém 
se perde em Palmas, Tocantins. Mas se perde. Na hora das ro-
tatórias. No momento de fazer as curvas.

Palmas é um labirinto horizontal. Uma miragem, sempre. 
Tem as avenidas mais compridas que já vi. Lá adiante, além, 
não é o fim. Palmas não tem fim. É rio, é céu.

É nuvem baixinha, viajando sobre nossas cabeças. O sol 
está logo ali. Mas não está. Logo vai dormir no fundo do rio. 
Aliás, do fundo do lago. Aliás, eu ainda não entendi a transpo-Aliás, eu ainda não entendi a transpo-
sição das águas.

Também ainda não entendi o surgimento da cidade. Há 
26 anos, era só plantação de arroz. Pasto para gados. Aí uma 
manobra política quis constituir a capital. Antes terras de 
Goiás. Há quem tenha, por aqui, dupla naturalidade: goiana, 
palmense.

São poucos os que nasceram nessas margens. Gente tocan-
tinense, de verdade, será sempre jovem. Se há velhos, ficaram 
no passado, paridos em outros tempos. A cidade já anuncia 
um futuro que nós, do outro lado, bem conhecemos: o futu-
ro imobiliário. Uns prédios, por enquanto tímidos, já surgem 
arranhando a paisagem.

Ainda há chance de se evitar. Digo: de Palmas virar uma 
terra vertical. Ela que, por natureza, se esparrama. É correnteza 
de ramos. Palmeiras deitadas. Estrada, estrada, estrada.

Confesso. Quando pensado este projeto Quebras, a vonta-
de maior era chegar aqui. Descobrir o que, no pensamento, era 
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só uma vertigem. Uma construção abstrata. Um novo canto do 
Brasil, pelo Brasil inexplorado.

Chegamos.
Palmas é a prova de que chegamos. Sempre de chegada. No 

coração de um lugar é para onde vamos. Esta a nossa eterna 
caminhada.
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TODO HOMEM DEVE

Ciro Gonçalves

Escrever um livro
Plantar uma árvore
Ter um filho

Os escritores estão mortos
As árvores estão mortas
Filhos já não vivem mais

Quem
rasgar 
cortar 
abandonar

Ninguém escreve mais
Ninguém ama ninguém
Não tenho regador em casa

Livros não lidos
Árvores cortadas
Filhos mal educados
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Plante um livro
Leia um filho
Tenha uma árvore

Rasgue uma árvore
Aborte um livro
Corte um filho

e seja todo homem

[mesmo que seja
toda mulher]
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AMAPÁ
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AMAMOS MACAPÁ

Marcelino Freire 

Porque aqui todo mundo nos ama. Desde que chegamos. 
Toda gente vem nos banhar, nos receber. À boca da Linha do 
Equador.

Macapá é chama. O sol, até, fica do lado de lá da ponta, 
no meio do mundo. Escancara-se em luz discreta. Mas o Rio 
Amazonas, esse se deita. E a gente se deleita.

Muitos caminhos nos levam até o centro de suas águas. Só 
não se lava quem não quer. A alma da maré, cor de profunda 
lama, é explícita.

Os barcos, ancorados, mostram o fundo, quase derreados. 
Sem pudor. Vemos, de perto, a cabine de comando. As bicicle-
tas dos pescadores, ao vento. As maquinarias do encanto.

Ninguém está se escondendo por debaixo dos panos. Mes-
mo os políticos, têm suas obras faraônicas sempre à vista. Car-
caças abandonadas. De prédios, aeroportos, edifícios. E todo 
taxista nos fala: uma vergonha. Eis a maior vergonha. Em qual-
quer parte de qualquer cidade por onde já passamos. Um Bra-
sil tão rico. E tão pobre de cabeça – essa ganância do poder.

E a paisagem, no horizonte, apesar de tudo. Respirando.
Quando chove, vem chegando e toma de conta. As embar-

cações que, pela manhã, a gente vê atracadas, secando ao sol, à 
tardinha já balançam. Até São José, santo padroeiro de Amapá, 
também. A gente vê as pernas dele, sem calças, em cima de 
uma enorme pedra, no meio do Rio, como quem refresca as 
partes santas. Depois, à chegada da noite, cobre-se. No manto 
da correnteza.

Ouve-se a reza.
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Ela reverbera em toda a extensão do Forte de São José do 
Macapá. Uma oração para o coração dos viajantes.

Da verdadeira natureza, para sempre, amantes.
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POEMA DE 
HERBERT EMANUEL

O real
com seu ar espesso
suas sobras (dobras) do corpo
o incesto
o enxerto
com tiros à queima-roupa
este real te provoca
ferve teus nervos

o real
com seu inseto de luz
abre-se em pedra
com seu faro nos conduz
com sua fúria nos enreda

o real – crês? –

          res
          ist
             e
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AMAZONAS
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ABC DE MANAUS

Jorge Ialanji Filholini

A: Alaídenegão
B: Bar Caldeira
C: Casarão de Ideias
D: Diego Moraes
E: Estádio estagnado
F: Feira da Av. Eduardo Ribeiro
G: Galerias
H: História de mais de 300 anos
I: Igreja São José Operário
J: Juventude literária
L: Largo São Sebastião
M: Márcio Souza
N: Navios que vão e voltam
O: O Estouro da artéria de um Cavalo Húngaro, 
de Thiago Roney.
P: Praça do Congresso
Q: Ao quadrado – Queridão Marcelino Freire, 
parceiro no projeto Quebras 
R: Rio Negro
S: Saudade
T: Teatro Amazonas
U: União literária
V: “Vô mermo” no Bar do Armando
X: Xô, tristeza
Z: Zine “Porra Mais”
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POEMA BONITO

Diego Moraes

Agora você quer um poema bonito
Um conto que trace a linha do nosso desespero
Um verso que recomponha a distância 
Uma faca que corte a carne da saudade 
exposta na pia toda vez que cruzo a sala 
e sinto teu cheiro adormecido na cozinha 
Agora você quer cancelar os sábados 
e extinguir os domingos que matávamos abraçados 
numa rede puída da varanda de gozos 
com a tevê ligada baixa no Faustão
Quer me ver naufragando nas calçadas
Em bancos de praças 
Em balcões de bares tomando cerveja de 4 reais
Quer que mendigue meus livros que sempre começam no 
preço de 40 reais 
e morrem nos 15 para comprar mais uma dose de algo que 
esquente por dentro 
Você quer me ver fodido voltando derrotado 
com uma muda de roupas para casa dos meus pais
Quer me ver na lama sujando a camiseta 
da minha banda predileta
És tão ambígua como o tempo 
És tão cínica e meiga como o princípio da tempestade 
És tão devassadora como um tornado com nome de Maira
Agora fiquei forte 
Não tropeço mais para virar samba 
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Virei alambrado que não cai no grito de gol da torcida 
adversária
Virei cão vacinado contra a raiva 
Não lato mais
Agora quem equaliza o som das ondas 
quebrando nas minhas costas sou eu
O mar me respeita
Você foi um soneto que escrevi na beira da praia 
e as águas levaram para Iemanjá benzer.
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 MATO GROSSO
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ACORDAR O VULCÃO

Marcelino Freire

99 graus em Cuiabá. De um minuto para outro, cai para 18. 
O fim do mundo, eu penso. Entre um andar e outro.

Explico: o painel eletrônico do elevador do hotel em que 
estamos endoideceu. Ele marca hora errada, temperatura.

Não deixa de ser verdade.
Eu e Jorge Filholini encontramos, por aqui, uma cidade 

caótica. Depois da Copa do Mundo. As obras ficaram pela es-
trada, paradas. Concretos à míngua. No sol, pedras. Vigas nas 
avenidas, ferros enferrujados.

Só as praças nos salvam. Cuiabá tem belas praças à noite. 
Quando a Lua chega. E eis que surpresa: Cuiabá está mais fria. 
Esta é a terceira vez em que venho à capital do Mato Grosso. E 
nunca vi ventania. Moradores, assim, de lã nas mãos.

“Amanhã o inverno virá friorento”, nos esperançam. E 
amanhã chega. E a previsão não se confirma.

Gelada mesmo só a cerveja. De todas as visitas boêmias que 
fizemos, Cuiabá é a que tem a melhor cevada. Estupidamente 
no ponto. Dicas únicas: Fundo de Quintal. Um bar original. 
Misturando baldes acesos. E gansos domesticados. Na parede, 
uma pintura retratando o poeta Vinícius. E o melhor bolinho 
de mandioca do Brasil.

Mais ainda: Luciu’s do Caju. O bar mais genuinamente bre-
ga. Trilha para um final de noite. Depois da oficina no SESC 
Arsenal. O mais monumental de todos os SESC.

Santiago Santos é quem nos levou para lá. Para os bares. 
Ave nossa! Ricardo é jovem prosador. Já doido, ele, para orga-
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nizar em Cuiabá a primeira festa literária do lugar. Eu e Jorge 
colocamos pilha. Quanto mais gavetas livres, melhor.

Que tal homenagear, na primeira edição da festa, o escritor 
Ricardo Guilherme Dicke?

Eu recebi, de presente, no primeiro dia da oficina, um 
exemplar do clássico romance Deus de Caim. Obrigado, o Bra-
sil precisa redescobrir Dicke, eu digo.

Autor cuiabano, morto em 2008, cultuado por nomes como 
Guimarães Rosa, Glauber Rocha, Hilda Hilst, Marçal Aquino.

Uma festa só para ele, Ricardo.
Repetimos, entusiasmados, eu e Jorge, noite a dentro. Es-

quentando todos os ânimos literários.
Cuiabá em ebulição.
É preciso acordar este vulcão.
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MERGULHADORES

Santiago Santos

São três garrafas pra parar de tremer as mãos.
Ele chega quando peço a quarta e senta do outro lado. Não 

nos cumprimentamos. Entrego o envelope. Peço outro copo e 
sirvo mas ele ignora e lê com calma. Pergunta se tenho certeza. 
Só balanço a cabeça. Evito falar pra voz não falhar. Ele agar-
ra o copo e toma de uma vez, um golote que não passa pela 
garganta, fica preso na boca, uma bolha de cevada que exerce 
tamanha pressão que logo seus lábios estão dentro do vidro, e 
o seu nariz e o seu queixo e o seu cabelo e suas orelhas e seu 
pescoço e seus ombros, peito, barriga, quadris, bunda, coxas, 
joelhos, pés. Olho ao redor. Boteco vazio, o dono nos fundos 
limpando algo, cheiro de fígado frito.

Um segundo homem coloca o copo cheio da massa disfor-
me de pele e roupa na mesa. Senta e enfia uma folha na pran-
cheta. Conforme respondo às perguntas ele tica. No fim apon-
ta o copo. Respiro fundo e viro a dose. Consigo sentir o corpo 
comprimido dançar sobre a língua, roçar nos dentes, pinicar o 
céu da boca. Tento engolir e engasgo. O homem diz que posso 
morder um pouquinho, com cuidado, pra facilitar a descida. 
Mordo duas vezes e sinto o barulho de ossos quebrando e gos-
to de sangue, mas funciona. A garganta é arrebentada, todo o 
caminho até o estômago. Posso senti-lo se desdobrar e o enjoo 
me faz levar a mão à boca pra segurar o vômito, mas evito com 
muito custo.

São minutos de extremo desconforto enquanto o feto nada 
dentro de mim, vasculhando os órgãos, nadando na cavidade 
torácica, fazendo rapel no fêmur. Quando estou prestes a pe-

Quebras_Livro_01maio2016.indd   90 01/05/16   12:54



91

dir o encerramento emergencial sinto um fisgão no umbigo. 
O homem nota meu incômodo e pede que eu deite no chão. 
Abre a camisa e se comunica com o agente interno em código 
morse pela ponta do dedo. Enfia uma pílula na minha boca 
e pede que eu fique calmo. Engulo e alguns segundos depois 
ouço o barulho de carne rasgando mas não sinto nada, e vejo 
um pequeno braço se lançar pra fora do umbigo e ser agarrado 
pelo homem, que puxa o companheiro. O rombo sangrento é 
imediatamente reparado, mãos hábeis tricotando a carne com 
agulha e linha preta. O primeiro homem cresce e cresce como 
um balão se enchendo de ar até alcançar o tamanho que tinha 
quando o conheci.

Ele levanta se apoiando na mesa, um braço mole, uma 
perna torta e uma mancha de sangue na altura do peito. Peço 
desculpa pelas mordidas, é que não descia. Ele só balança a 
cabeça como se aquilo fosse rotina. Quando estou costurado 
recebo outro comprimido e sou ajeitado na cadeira. Pergunto 
se funcionou. O primeiro homem tira do bolso com o braço 
bom uma esfera negra que pesa em sua palma, uma coisa que 
traga a luz ao redor e possui filetes brancos que se contorcem 
na superfície feito nuvens revoltas. Agradeço. Eles vão embora.

Peço a quinta garrafa. Bebo pensando em Antônia, em 
como pensar em Antônia não dói.
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RONDÔNIA
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O LUGAR EM QUE A VIDA 
É UM SUICÍDIO DEVAGARINHO

Jorge Ialanji Filholini 

“Olha o tamanho do jacaré passando. Se eu invadir o seu ca-
minho, ele morde”. Foi o taxista quem nos falou a cami nho de 
mais uma oficina em Porto Velho. Não, aquilo que ele apontou 
não era um jacaré em espécie, era um caminhão enorme que 
cruzava a nossa estrada. O veículo monstruoso carregava soja. 
Imponente, como um jacaré na mata, corria a trilha até o por-
to, para descarregar aquele grão-todo. Penso, aquele “jacaré” é 
igual a um jacaré a caminho de seu mergulho no rio Madeira.

“Tá vendo essa ponte? Ela foi construída para suicidas”, 
nos falou o comandante do barco que rasgou o rio Madeira, 
no rasto do fugitivo sol, um criminoso que se escondia atrás 
dos galhos das árvores que protegiam as nucas dos garimpei-
ros em suas barcas no imenso tabuleiro aquático. A ponte alta, 
“para evitar a cheia”, foi o último fôlego de João. Talvez seja 
este o nome dele, que no horizonte sentiu a brisa, riscando a 
face, fechando os olhos em mergulho fatal. “Foi o primeiro de 
tantos suicidas. Deixou para a mulher o carro estacionado em 
cima da ponte, pelo menos com a chave na ignição”, finalizou 
a conversa o comandante enquanto seguia para nos mostrar o 
pôr-do-sol. “O suicídio do dia”.

“Aqui neste mar, os corpos se misturam com os peixes”. Os 
garimpos flutuantes, paisagem Blade Runner na veia de Porto 
Velho. As esteiras ligadas jorram terras e grudam pedras de 
ouro. São palmas de mãos que se digladiam em busca do sonho 
de um anel brilhante, um dente esquecido, mas que hoje é a 
esperança de um sorriso dourado ou uma corrente no pescoço 
a carregar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É o imagi-
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nário do garimpeiro. A tentativa de concretizar a bênção em 
ouro. Uma historinha, “O assassinato em alto rio”:

“Um homem que desce até a cegueira marrom do Madeira, 
faz a sucção do lodo na esperança que o de lá de cima encontre 
ouro. Confia, mas não percebe que o outro lá de cima corta a 
sua mangueira de oxigênio para não dividir o prêmio em for-
ma de quilate. Os corpos boiam, traídos ou injustiçados? Nun-
ca saberemos. Sem ar, nada pela vida. Nada! Braçadas para a 
eternidade”.

Desta história, lembrei-me de Millôr Fernandes, que já 
havia escrito: “Na imensa descida, a catarata se suicida”. Peço 
licença para escrever: “Na imensa descida, suicidaram o ga-
rimpeiro”.

“Voo: só se for na vertical”, recitou João Correia – não, este 
não é aquele que se suicidou. João é aquele que, durante a ofi-
cina literária do  Quebras, se aprofundou nos microcontos e 
transformou a morte em literatura. Isso, no acolhedor espaço 
Tapiri, que tem à frente os incansáveis Chicão e Zaine.

A morte é engraçada. Interessante. Complicada. Aos olhos 
de fora, pode ser assustadora. Mas é inevitável não dialogar 
com ela. Virar a cara, ficar de mal. Atravessar a rua para não 
cruzar com ela. Impossível. O povo de Porto Velho a encara 
como a companheira inseparável. A próxima história para o 
próximo passageiro.

A morte foi uma das tantas belezas – sim, belezas – que 
encontramos na nossa passagem pela capital de Rondônia. Um 
lugar, creio, em que a vida é, como também afirmava o Millôr, 
“um suicídio devagarinho”.
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FERROVIA NA FLORESTA

Elizeu Braga

Com quantos paus se faz uma canoa?
Com quantos ferros se faz um trem?

O caminho de quem vai 
É igual o caminho de quem vem?
Quem tá embaixo tem o mesmo tanto
que o de cima tem?
A memória que se assina 
assassina a memória de alguém?

Quem tem mais
vive com menos do que lhe convém?
A tarrafa vai 
mas o peixe não tem 
O rio corre
o homem também
Quem vai não escuta 
quem diz de onde vem.
Quem sabe não seja  por isso 
que o medo mantém 
a coragem presa e o sonho também
Quanto custa a passagem no trem?
a fumaça que encobre 
o rio que sobe 
a madeira é nobre
a barragem resolve 
quem vai ?
quem vem ?
Quem vai ficar com muito?
Quem vai ficar sem nem?
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ACRE
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SEM PONTO FINAL

Marcelino Freire 

Os rios desembocam na Biblioteca. Todos eles. E os bichos 
estão lá. E as pedras.

Onde aportam os barcos? Para onde seguem os garimpei-
ros da terra? E os garimpeiros aquáticos?

Todos na Biblioteca.
As 14 cidades por onde passamos. As cidades por onde não 

passamos. Tudo mora na Biblioteca.
As fundações das igrejas. As janelas. Os casarios. O tempo, 

o tempo. Tudo morre. Tudo sobrevive. Tudo resiste lá dentro. 
Da Biblioteca.

Em todos os espaços os espaços.
A Lua, as estrelas, o crepúsculo, Plutão, os novos planetas. 

Juntos. Lado a lado. Girando no mesmo centro. Da Biblioteca. 
No meio de cada estrela. Aquele astro.

No caderno. No alfabeto. Nos computadores. À boca da 
praça. Os passarinhos. Os cachorros. Os churros. A mulher 
que vende pipoca. O homem que dorme banhado pelo cha-
fariz.

A correnteza do mundo.
Qualquer viagem. Onde começa? Em que momento se en-

cerra? Na Biblioteca Pública Estadual de Rio Branco. Uma das 
mais charmosas. E harmoniosas de nosso imenso país. O nos-
so país. Todas as Quebras. Aqui, no Estado do Acre.

A derradeira cidade de nosso projeto teria de ser em uma 
Biblioteca. O nosso ponto de chegada.

Sem ponto final.
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MENDIGOS, POETAS E SEUS AMORES

Giselle Lucena

É no Viaduto Santa Tereza que meus joelhos tremem. Aqui 
embaixo vão os mendigos, enquanto que os poetas passam lá 
em cima — embora haja casos de completa indistinção en-
tre seres e caminhos. Me contaram, afinal, que era por onde 
Drummond e tantos outros caminhavam madrugada adentro, 
imersos em boemia e solidão — é que os mais inspirados e 
aventureiros escalam arcos. Lembro disso e apresso o passo 
como em poesia. É preciso estar atento ao que pode te tomar 
de assalto. Certa vez, alguém disse: “ela passa por aqui todos os 
dias”. Tremi. Morri. E suspeitei ser tempo de mudar o trajeto 
e assim a história quase inteira. Em cada esquina, há policiais 
distraídos e eles me parecem um tanto quanto vulgares.

Avistei um garoto que, como eu, levava cor nos cabelos e 
duvidava da vida: não sabia o que era falso, verso ou devaneio. 
“O que há de tão poético nessas Minas?” — Eu não cansava 
de me perguntar. Foi já na Estação Central do metrô que uma 
Sra. Gari, meio translúcida de cansaço, meio feliz de cachaça, 
avistou o trem (o trem de verdade), de longe, e disse: “Lá vem 
o bichão! Pode correr gente! Olha isso, de tão feio, é bonito!”.

Me despertou um sorriso convincente: essas são as Gerais, 
onde se é apaixonado pela simplicidade e leveza da vida, e a 
coincidência é um encontro com o cotidiano que facilmente 
vira verso. Eis o segredo da crônica. Mais de 20 milhões de pes-
soas por entre as mais de 800 cidades, seus queijos, cachaças, 
doces de goiaba, miniaturas em pedra-sabão, tantos nomes de 
santo e um histórico inteiro de romances indecifráveis.
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Por estas Minas Gerais se vai em silêncio tranquilo, por 
algo que preenche o peito; se volta por algo que sufoca e não 
cabe mais. BH, afinal, é dona da grandeza que atrai e amedron-
ta sua vizinhança. Em alguns casos, gera conflito e inveja, só 
por conta de sua completude e autonomia — como num amor 
não correspondido. E só quando brinquei de poeta e rabisquei 
estas linhas, que me dei conta que meu destino diário é a Es-
tação Gameleira, aquela de mesmo nome da árvore da curva 
do rio, d’onde Rio Branco nasceu, lá no Acre. Viu só? 

Encontro e saúdo Paulo Mendes Campos, aquele cronista 
que diz que “o amor acaba”, e sou obrigada a concordar, por-
que ele também sabe que o amor recomeça, em qualquer es-
quina, diante de qualquer sorvete, espetáculo de dança, canção 
do Milton Nascimento ou ipê amarelo da Praça da Liberdade. 
Lá, onde um dia cruzei por um banco vazio: que triste desper-
dício; lá, onde um dia, uma jovem garota me pediu um bei-
jo; lá, onde é justa toda forma de amor, bem como guerra de 
travesseiros, espetáculos amorosos, lágrimas civis e um jardim 
que perfuma longe. 

Mas o que eu queria, o que eu queria mesmo, era com-
preender estes olhares, ser poeta e ordenar algumas frases que 
expressassem bem o fato de que, naquele dia, embora houvesse 
sol, caqui e tempo, faltava alguém que deixasse as mãos fir-
mes, ajudasse a ocupar o banco solitário e ouvisse o chamado 
(acreano) que diz: “cuida...”. E me dou conta da sensação de 
que tudo só pode ser somente quase perfeito.

Ítalo Calvino não é mineiro, mas talvez pudesse ser; foi ele 
quem ensinou, pois, que “de uma cidade, não aproveitamos 
suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá 
às nossas perguntas”. A cidade, penso eu, é o que cada um é 
como indivíduo, e se torna o que você está disposto a ser ou a 
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questionar. Belo Horizonte foi uma ilha. Agora é constelação 
que compõe um Cruzeiro do Sul e me sinaliza: “avante!”.   
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Para saber mais sobre o Quebras, assistir a entrevistas, 
conhecer autores, conferir registros fotográficos e ler outros 

textos produzidos em cada cidade, visite www.quebras.com.br
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[BÚSSOLAS]

piauí 

Demétrios Galvão é poeta, professor e historiador. Pu-
blicou os livros de poemas Insólito (2011) e Bifurcações (2014). 
É um dos editores da revista Acrobata.

  
Nayara Fernandes é poeta. Escreve no blog Nayara Fer-

nandes - Eu Tenho Asas de Pedra.
 

 Parceiro: Galpão do Dirceu - Rua Jaime Fortes, 3.228 - 
Novo Horizonte, Teresina - PI, CEP 64080-110, telefone (86) 
3235-7143

 
  pará

Antônio Moura é escritor, roteirista e letrista. Tem três 
livros publicados: Dez (1997), Hong Kong & Outros Poemas 
(1999) e Rio Silêncio (2004).

Parceiro: IAP - Instituto de Artes do Pará - Praça Justo 
Chermont, 236 - Nazaré, Belém - PA, CEP 66035-140, telefone 
(91) 4006-2918
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espírito santo

Waldo Motta é poeta. Publicou os livros Bundo, Trans-
paixão e o recente Terra Sem Mal. 

Wladimir Cazé é poeta e escritor de literatura de cordel. 
Lançou os livros Microafetos e Macromundo. 

Parceiro: LABIC – Laboratório de Estudos sobre Imagem e 
Cibercultura -  Av. Fernando Ferrari, 514 - Jardim da Penha, 
Vitória - ES, CEP 29073-910, telefone (27) 4009-2752

maranhão

Bruno Azevêdo é escritor e editor do selo independente 
Pitomba, criado em 2009. Lançou Breganejo Blues, Baratão 66 
e Em Ritmo de Seresta. 

Celso Borges é poeta e agitador cultural. Lançou em livro 
a peça de teatro Rimbaud Demônio. Além deste, tem outros 
dez livros de poesia.

Parceiro: Pequena Companhia de Teatro - Rua Vinte e Oito 
de Julho, 295 - Centro Histórico, São Luís - MA, CEP 65010-680

mato grosso do sul

Douglas Diegues é poeta e coautor de estudo sobre as 
poéticas de povos indígenas do Brasil.
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Parceiro: Casa de Ensaio - Rua Visc. de Taunai, 203 - 
Amambai, Campo Grande - MS, CEP 79005-390, telefone (67) 
3384-4843

goiás

Walacy Neto é poeta e criador do selo literário Zé Nin-
guém.

Kaio Bruno Dias é poeta, compositor e criador do selo 
literário Letra Livre. Publicou Peg & Pag.

Parceiro: Grande Hotel Goiânia - Av. Goiás, esquina com 
Rua 03 - Centro - GO, CEP 74053-010

paraíba

André Ricardo Aguiar é poeta e contista. Publicou A 
Flor em Construção, Bagagem Lírica e A Idade das Chuvas.

Parceiro: Fundação Espaço Cultural da Paraíba – FUNESC.  
Rua Abdias Gomes de Almeida, 800 - Tambauzinho, João Pes-
soa - PB, CEP 58042-900, telefone (83) 3211-6202

sergipe

Pedro Bomba é organizador do Sarau De Baixo, poeta e 
músico.
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Débora Arruda é poeta e integrante do coletivo Sarau De 
Baixo.

Parceiro: Intera - Arte & Economia - Rua Riachuelo, 970 
- São José, Aracaju - SE, CEP 49015-160, telefone (79) 3021-
4188

roraima

Elimacuxi é poeta. Publicou Amor para Quem Odeia.

Parceiro: Espaço de Cultura e Arte União Operária - Av. 
Nossa Sra. da Consolata, 565 - Centro, Boa Vista - RR, CEP 
69301-011, telefone (95) 9-9163-1500

tocantins

Ciro Gonçalves é membro do coletivo Os Cabrones e 
escritor. Publicou Formiga, Formiga, Formiga e mais Formiga-
mentos. 

 
Parceiro: SESC Palmas - Q. 502 Norte Avenida LO 16, Lo-

tes 21/26 - Centro, Palmas - TO, telefone (63) 3212-9900

amapá

Herbert Emanuel é poeta. Publicou Nada Ou Quase 
Uma Arte e Macapá, a Capital do Meio do Mundo (com Adria-
na Abreu). Integra o Grupo de Poesia Tatamirô.
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Parceiro: E.E. Coaracy Nunes - Av. Mendonça Jr., 630, 
Centro,  Macapá, AP, CEP 68900-020

amazonas

Diego Moraes é autor de A Fotografia do Meu Antigo 
Amor Dançando Tango, A Solidão é Um Deus Bêbado Dando 
Ré Num Trator e Um Bar Fecha Dentro da Gente.

Parceiro: Casarão de Ideias - Endereço: R. Monsenhor 
Coutinho, 275 - Centro, Manaus - AM, CEP 69010-110, tele-
fone:(92) 3633-4008

mato grosso

Santiago Santos é autor de Mochilão Inca.

Parceiro: SESC Arsenal - Rua Treze de Junho, s/n - Centro 
Sul - Cuiabá - MT, CEP 78020-001 - telefone (65) 3616-6900

rondônia

Elizeu Braga é poeta, contador de histórias e ator da 
Companhia Beradera de Teatro. Publicou Cantigas.

Parceiro: O Imaginário Tapiri - Rua Franklin Tavares, 
1353, Pedrinhas, Porto Velho - RO, CEP 76801-512, telefone 
(69) 9979-0048
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acre

Giselle Lucena é jornalista e cronista. Publicou Do Chico 
ao Pop: Jornalismo e Cultura no Acre.

 
Parceiro: Biblioteca Pública Estadual de Rio Branco - Av. 

Getúlio Vargas, 389, Centro, Rio Branco - AC, CEP 69900-660, 
Telefone (68) 3223-1210
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A realização do QUEBRAS só foi possível graças ao apoio do programa 
Rumos Itaú Cultural. 

Agradecemos a toda a comissão julgadora. E, em especial, a Clau-
diney Ferreira, Eduardo Saron e a toda a equipe do Itaú Cultural: 
Caroline Rodrigues, Cristina Durán, Carina Bordalo, Kety Nassar, 
Karina Betencourt e Mayra Koketsu.

Aos amigos Bruno Brum e Mozart Brum, pelo trabalho de de-
sign e constante apoio na feitura e manutenção do site. Ao editor 
Vanderley Mendonça, na produção deste livro. E também ao escri-
tor e jornalista Ronaldo Bressane.

A todas as instituições que nos receberam em cada cidade do 
projeto (vide endereços na seção “Bússolas”, a partir da página 105).

E mais: nosso especial abraço a Regina Veloso, Marcelo Evelin, 
Eliana Ribeiro, Priscilla Calmon, Luisa Aboudib, Marcelo Flecha, 
Celso Borges, Laís Doria, Artur Monteiro de Barros, Cris Ribeiro, 
Maria Valéria Rezende, Lau Siqueira, Leonardo Oliveira, Allan Jon-
nes, Pedro Bomba, Edgar Borges, Deográcia Bellini, Thiago Roney, 
Thiago E, Demétrios Galvão, Aristides Oliveira, Dafne Castro, Chi-
cão Santos, Zaine Diniz, Helena Carloni, Marcelo Pereira da Silva, 
Geovana Lima, Henrique Rodrigues, Carla Nobre, Poetas Azuis, 
Evelise Parron, Santiago Santos, Vinicius de Andrade, Wallacy Neto, 
Kaio Bruno Dias, Gabriel Pinheiro, Douglas Diegues, Vera Lúcia Ia-
lanji Filholini, aos integrantes do Sarau De Baixo, Débora Arruda, 
Nina Rahe, Mariana Filgueiras, Eliakin Rufino, Saulo Ribeiro, Ca-
mila Fink, Olívia Araújo, Sarah Gonçalves, João Fernandes, Zema 
Ribeiro e Fábio Malini. E a todos e todas que direta e indiretamente 
ajudaram na realização desta viagem literária.
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