
 

  



 

O que percorre 

jamais será um 

caminho reto. 

  



Olhei todos os seus olhos e o reflexo por de trás deles. Vi isso 

em cada um dos sete, cada qual com seu espelho diferente. 

NÃO FUME NO QUINTAL CARLOS, VAI ESPANTAR OS VIZINHOS. 

O que ela dizia não fazia sentido para mim, todos os seus olhos 

acreditam nisso? Pois bem, olhe. Às vezes eu mal espanto as 

moscas, me confundem com lixo, um cadáver, acreditam que 

eu morri. NÃO JACI, ACREDITO QUE TENHO O DIREITO DE 

FUMAR O CIGARRO NA MINHA MÍSERA VARANDA. Quintal, 

como pode chamar isso de quintal e ontem mesmo eu deitei aí, 

encolhido como um universo não expandido. Uma palavra sem 

cor. É isso que espanta os vizinhos; o cigarro que trago é só a 

outra vizinha. Esta nunca vi de perto, dizem que quando ela sai 

de casa os cães e gatos morrem; não vou me esforçar pra moral 

de uma possível conhecida dos filhotinhos. Talvez ela 

conversasse com eles através da violência, uma vez eu vi, ela 

com o facão em mãos. Picotes, um ser sendo fragmentado 

materialmente. MAS ELA FICA LIGANDO PELO INTERFORNE, 

RECLAMANDO NA PORTARIA, PRA TODOS. DIZ CADA ABSURDO 

DE VOCÊ. Depois ela pegou os pedaços daquele cadáver, que 

era um cão, que era um mundo, que fuçava lixeiras, rosnava 



quando não reconhecia alguém no escuro, protegia, passava 

frio e agora está dentro de uma sacola sendo levado embora. 

IMAGINA O QUE ELA DIRIA SE SOUBESSE O QUE FAÇO A ELA 

DENTRO DESTA CASA, CONTE A ELA. Ah se eu  transasse nessa 

pequena varanda, que mal posso ser, por poucos segundos, um 

buraco. Quem sabe drogar-me até um estado aceitado pela 

minha experiência. Quantas outras ideias essa mulher de 

apenas dois braços teria, os dentes de seus ouvidos rangeriam 

a cada gemido ápice que eu teria. PASSOU OUTRAS COISAS, E 

ELAS DIZIAM QUE SEU NOME TAVA NA LISTA, INTEIRINHO 

MESMO. Acreditam que eu tenho um nome, que meus pais me 

chamaram de Afonso, responder a chamada quando disserem 

Susana. IRENE ALTAN SOUZA, ESCRITO ASSIM, INTEIRINHO NA 

LISTA. Esta lista não é de chamada, está é de quando deixamos 

o pulmão pendurado em um galho e mergulhamos. Escolheram 

um nome sem me consultar, não esperaram nem eu existir e 

esses nomes que ainda insistem em me dar? A LISTA NÃO 

FUNCIONA HÁ ANOS. Me punir por um cigarro, coloco plantas 

na varanda e ninguém nunca olhou; murcharam tadinhas, no 

meio de tanta gente, cercada por concreto. Poderia ter sido 



elogiado as plantas, o cheiro bom que sai da minha casa na 

janta. Falar mal do Luis, é isso que decidem fazer. FALAR MAL 

DE MIM É ISSO O QUE OS DIVERTEM AGORA. POR QUE NÃO 

FALAM DAQUELE CORPO JOGADO NA ESCADA, ESPERANDO 

PRA MORRER? OU DOS GRITOS QUE SAEM DOS TELHADOS E 

VÃO ATÉ A ANTENA PARABÓLICA. Percebo coisas e as valorizo, 

mesmo depois as despindo. NÃO FALE ISSO ARMANDINI. Quem 

será que ela quer que eu seja? Marcus Albert. Por que minhas 

palavras não tem cor. Ou meu retrato é só um monte de tinta 

pela tela. DESCULPE, EU ME IRRITEI. Eu pensei antes ou depois 

de falar isso? Isso aconteceu antes ou depois? Eu tenho caretas, 

eu sou caricato. ELA FOI UMA PINTORA CUBISTA MUITO 

FAMOSA, RESPEITE A ARTISTA. Respeite a humanidade. O 

CUBISMO AINDA ERA TENDÊNCIA NA ÉPOCA DELA? ACHEI QUE 

ELES FUMAVAM MUITO CIGARRO. Os vizinhos de cima 

arrastam os móveis de madrugada, mudam toda a decoração, 

pregam pregos, encheram o chão... às vezes o cheiro de tinta 

desce até aqui. Nunca usaram a cor cinza e nem a marrom. 

ESTOU FALANDO COM VOCÊ KANT, POR QUE NÃO FALA 

COMIGO. Este nome? Oras, que mal fiz para o caos? Eu que o 



sinto tão devotamente, se é quando ele me permite. Minha 

visão turva sobre os lençóis, epiderme do cinzeiro colchão, um 

cheiro impregna todo o ambiente. Fígado. Fígado. Fígado 

acebolado. Fígado. Órgão talvez mais saudável que o meu. 

VOCÊ NÃO VAI LEVANTAR DESSA CAMA MAIS? VOCÊ PRECISA 

COMER, O QUE USOU? Eu me levantar, andar, pegar um prato 

e comer fígado. Carne que devoraria com imenso prazer. Carne 

tirada de uma dor destraçada. Alimentar a minha. EU NÃO 

GOSTO MUITO DE FÍGADO, MAS POSSO FRITAR UM OVO. Ovo, 

minha mentira de que assim será melhor. Mudar pra uma 

mentira, um feto? Um apunhado de proteína? NÃO VOMITA NA 

CAMA. AI, SE LEVANTA E VAI TOMAR UM BANHO. BEM QUE A 

JACI FALOU QUE VOCÊ TINHA VOLTADO AO MESMO ESTADO. 

Água, tepidamente descendo em minha pele fria de 

pensamento frio, viscosidade pensante e devaneios decaídos. A 

lua deve me ver agora com um manto. De pureza e cloro. Vida 

e coliforme. Esse manto esconde a crueldade de dentro de 

mim, o que sempre me leva a dor agora se acaba e eu sou àgua. 

Ingênuo mas sufocante. Prazeroso mas intragável. QUE ROUPA 

BONITA ESSA, ONDE COMPROU. Não sei como vocês 



interpretaram isto, mas pra mim foi extremamente forçado. 

NÃO LEMBRO MUITO BEM, ISSO É SOPA? O manto que cobre 

este mundo já foi percebido por muitos, rasgado 

verdadeiramente por nenhum. Mãos não o tocam de verdade, 

olhos não o veem de verdade. É apenas sentido o vento de seu 

balançar, ao ser brincado com o sopro do caos. As coisas 

incalculáveis, não superam o número das coisas que não são se 

quer vividas. Pois aos poucos, o véu vai nos enrolando, 

estranhamente sem nos tocar e por fim, sufocamo-nos...... 

Olhei todos os seus olhos e o reflexo por de trás deles. Vi isso 

em cada um dos sete, cada qual com seu espelho diferente. 

Eram virtuais, ligados numa tomada. Os gritos estavam 

novamente entrando e passando pela tevê. Não conseguia 

saber de qual apartamento era. Era uma pessoa amarrada 

sobre a cama, a polícia acredita que a existência desta pessoa 

não é material, mas sim apenas psicológica e por isto desistiu 

de averiguar. Toda vez que chamo alguém para olhar o canal, as 

imagens cessam. Às vezes outra pessoa entra na tevê, está 

sempre pintada de prateado com um balde do que me parece 

ser tinta vermelha. Ela joga na outra pessoa, e lambe, até não 



sobrar uma gota de tinta que eu consiga ver. Depois, o ser 

prateado vomita vermelho até morrer. O sinal também sempre 

acaba aí. Você acredita em mim, não acredita? Às vezes eu 

também duvido, mas... Se eu pudesse ajudar essa pessoa, 

eternamente deitada na cama... Se eu pudesse ajudar algum 

ser prateado, destinado sempre a morrer ao comer algo 

humano e, mal sabe ele, que em nosso planeta esta é uma 

atitude jogada ao incomum. O VALOR TOTAL É VINTE REAIS. Em 

notas ou poses? AQUI ESTÁ. DESCULPE A PERGUNTA, MAS 

COMO É MORAR SOZINHO NESSE PRÉDIO. De fato eles não são 

barulhentos. HÁ PESSOAS MORANDO AQUI, SÓ NÃO DÃO 

MUITO SINAL DE VIDA. Meus olhos apontam a tevê e entendo 

que o barulho percebido pelo entregador era do sinal. Alguém 

havia percebido. O corredor já vazio, o elevador descendo. Se 

eu dissesse que tenho medo da forma que as pessoas andam 

na rua, você acreditaria em mim? Elas parecem querer te ver 

por perto? Pois a mim não. Estão todas caídas sobre a penúria 

de sua existência, ora tentando enchê-la, ora percebendo um 

vazio, mas sempre vazando. Fecho os dedos das mãos e dos 

pés, sinto o atrito do chão gelado em contraste com o descalço. 



Fico rígido como uma àrvore, e meus braços são crescentes 

galhos. UM CAFÉ EM DIA NUBLADO, QUE PREVISÍVEl. Um riso 

sem direção, mas mesmo assim sou atingido e ele se prega em 

meus lábios. SÓ PENSEI EM TER COMPANHIA ESSA TARDE. Olho 

pro céu nublado, pintado de laranja pelo sol. O café na xicara 

de plástico marrom. Como estão as coisas? Ondas batem na 

pedra, mas também atravessam paredes. Ah, to vivendo. Todos 

ainda acham que eu estou tendo uma recaída. Mas... Eu sei que 

essa parte passa, sempre passa. Quando aquelas pessoas 

passam na rua e eu não estou, elas não existem. Quando 

também passo, elas não realmente existem. Dizem que 

fisicamente é impossível tocar nas coisas. Dizem que é 

impossível conceber a coisa em si. Dizem que você está mais 

uma vez caindo em seu mundo. Elas passam por mim, na visão 

delas sem a minha e eu passo por elas, na minha visão sem as 

dela. Por mim, a matéria nada mais é do que o nada. A 

existência nada mais é do que o vazio e a razão nada mais é do 

que o caos. Você tá com a mesma expressão no olhar das 

outras vezes, uma expressão que dura no tempo. Me deparo 

com um diálogo. É muito mais simples pequenos triângulos 



serem traçados no universo, do que traçar o universo em um 

triângulo. A comunicação é uma pintura desleixada, e o 

renascentismo é um sonho pós ritualístico... depois acordamos, 

nos deparamos com o inferno do mundo... não sei o que vem 

daí, estou vivendo esta parte. Por que você vive morrendo? 

Foram os segundos agudos entrando em contanto com a minha 

espera pontiaguda. Como se não fosse você que também me 

revive na sua vida. O boldo deixa rastro na minha garganta, as 

coisas que não lambi nesta cozinha ganham o paladar amargo. 

O meu olhar também é chá de boldo, não tão diferente do 

resto. Só há o boldo, deletei todo o resto, até mesmo a 

linguagem agora parcialmente vazia e apenas necessária para 

movimentar o boldo sobre a folha em branco. A consciência é 

fora do mundo, ou parte dele? Poderia eu ler seus 

pensamentos se eu, em vez de consciência que se conscientiza 

de algo, fosse mundo e sua existência fosse já necessária em si. 

Não haveria razão para averiguar, pois não há o que se é 

entendido. O tudo é a deparação com o nada. A cabeça e 

pescoço de um pássaro feio aparece na fresta da janela quase 

fechada. Ele quer entrar? Ou apenas espiar a sala. Parecia uma 



sacola de plástico viva, despertaria talvez um asco em você... 

Sim, era essa a sensação. Um piu agudo, um berro asfixiado e 

minha respiração está meio catarrosa. Tem um bolo de renda 

no meu pulmão. Suvenir muito bonito, não lembro quando o 

adquiri. Feito de vidro ou pano? Sacola plástica. Estão 

conversando alto na sala, o som e as luzes apagadas; essas 

vozes. EXISTE UMA REPETIÇÃO NAS COISAS, É EVIDENTE. A 

rodoviária tem ônibus, mas não sempre. O ônibus sempre 

passa lá, mas passageiros diferentes, o motorista já não é o 

mesmo, o ônibus cai cada vez mais aos pedaços. MAS ISSO É 

DIZER QUE TUDO JÁ ESTÁ PREMEDITADO, E TODO O CAOS? Se 

eu jogar uma moeda, terei sempre duas opções. É sempre 

possível desenhar triângulos com as estrelas que vejo. AINDA 

NÃO TIVERAM NOTÍCIA DELE, CARLOS AINDA NÃO DISSE NADA. 

Eu deixei de dizer algo, não que isso seja surpresa, não haveria 

espanto se eu desaprendesse a dizer as coisas; nunca aprendi 

na verdade. Ergui o pano encharcado e a àgua escorre de volta 

no balde, depois de um tempo eu solto de volta no balde e o 

pano encharca-se. Levantei o pano aguado e ele chove, depois 

de um tempo meu braço cessa e o pano volta para o balde 



poço. Alcei o pano molhado, o tirando do balde cheio d’água, 

por determinado tempo a agua vai voltando a compor o balde; 

meu braço cansa e ele novamente vira mar. Me vi 

simbolicamente nesse incessante rodopio, entre o pano, a 

àgua, o balde e o braço. Qualquer um destes poderia ser eu, 

todos poderia ser eu, nenhum poderia ser eu. Vi-me 

novamente morto em uma montanha russa, ela continua a 

correr. Na cruz de cada trilho, o menino vivo corre em direção 

dos carrinhos de metal. As curvas não impediram o encontro 

dos dois, ou, uma queda cega é tão quanto mortal. Os 

candelabros, aéreos, já não fazem o menor sentido. Mas as 

coisas não tem sentido. Os candelabros não aponta pra lugar 

nenhum, sou eu que aponto. Para de apontar essa merda, eu 

quero apagar. Eu quero dormir, por favor me deixa dormir. 

Cadê aquele comprimido 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albatroz Poente - pseudônimo inacabado - nasceu no litoral 

paulista. Crescido na amargura e doçura de um jovem perdido, 

Albatroz encontra-se entre as palavras e versos que afogam o ser. 
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