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A EMA continua na missão de revelar novos autores.

Quase um ano após a edição nº0, composta por textos dos
integrantes do nosso grupo, lançamos a edição nº 1. Além
dos textos da equipe editorial e dos escritores convidados,
apresentamos os trabalhos de dois autores selecionados
através da chamada de texto para este número. Asas de

Hermes é um exercício de apropriação e colagem à la
Valêncio Xavier. Mariana B. Cavariani reúne fragmentos
de notícias, citações e propaganda que colocam em
protagonismo um acessório cotidiano, mas repleto de
características simbólicas e culturais:os sapatos. O poema

Nunca se Sabe , de Luiz Felipe Cunha, nos convida
a"quebrar a cabeça" com a construção de imagens bruscas,
questionamentos e silêncios.
Durante a seleção ficamos intrigados com o microconto

Meus Documentos de Alexander Cripple (o texto foi
publicado no site). Mantivemos contato com o escritor e
publicamos aqui outro texto de sua autoria. Broken Dreams

da Bicha , é um tiro no tímpano, incômodo e sujo. É com
Alexander Cripple que abrimos nossas Páginas Invisíveis:
entrevistas com escritores muito anônimos e de nenhuma
(nenhuma mesmo) relevância para literatura mundial,
nacional ou local. Com Se Algum de Nós Conhece

Verdadeiramente o Inverno, nosso autor
convidado Francisco Mallman, lança um olhar potente,
poético e bicha sobre a solidão em Curitiba.
A revista abre com um trágico domingo na praça. Em Vinte

e Nove de Março , Nanna Ajzental narra o encontro entre
João, Juliana e José e os sorrisos desfalcados que a cidade
modelo não consegue esconder. Henrique Fanini Leite
rompe as barreiras da cidade e nos projeta para o espaço
em seu melodrama cômico soviético, O Teste . Natasha Tinet
fecha a porta e a edição com Fuga , um desabafo veloz sem
vírgulas e um único ponto final.
Os desenhos que estampam a edição nº1 são de
autoria de Nanna Ajzental, integrante e uma das
fundadoras da EMA

Quebre a casca, publique na EMA.

VINTE
E NOVE

DE
MARÇO

Nanna Ajzental

João mergulha o rosto, esfrega a vista e o bigode, sacode a cabeça feito cão de rua. Pigarreia e cospe. Grosso que
nem o pau, junta dinheiro pra passagem de volta a Colombo.Nos dias que para em pé, ganha uns trocos como
auxiliar na obra. Não é do tipo que assovia para as mulheres desfilando, exibidas. Gosta é de sussurrar vem cá
sua putinha, senta aqui na rola do negão, te como inteira, meto a vara na tua buceta, que pepeca apertada você
tem! Assim é que elas aprendem o que dizer na hora. Conta cinco tartarugas, uma garça, muitas moedinhas de
cinquenta e um. O que não traga no bar, desce ardendo o carburador dos ônibus. Duas idas e voltas, lá se foi
toda bicharada. Costuma dormir encostado na janela, e andar do terminal até a casa da tia ou do primo.
Seis, relógio dividido ao meio. José aprecia números, mas não carrega as horas consigo. Qualquer negócio em
volta do pulso incomoda. Lava os dedos com sabonete, e enxágua correndo-os pela água. Lá se vai o cheiro
daquela vagabunda. As mãos ficam pálidas, as juntas vermelhas, pequenos machucados do mato e das pedras
arroxeiam. Coloca a lasca de sabão numa caixinha, gargareja e esguicha pelo vão dos incisivos. Há algumas
semanas decidiu vir do outro lado, tentar um biscate por aqui, já que a cidade com o nome do seu
santo padroeiro nunca pareceu ter abençoado coisa alguma. É bom no cálculo, entende de terra e de planta,
podia trabalhar na feira: moça bonita não paga! A mandioca tá no ponto, freguesa. Essa uva, eu chupo até o
caroço.
Os trinta anos de Juliana valem dobrado. O mesmo sol que erguia os milhos da terra no oeste lhe queimou a
fuça, pintando centenas de manchinhas nas bochechas descarnadas. Ela amarra os cabelos metade louros,
metade pretos, que alcançam o topo dos seios mirrados. Puxa os peitinhos pra cima. Vê no espelho de bolso
uma remela, e o ângulo dos lábios em craquelê. Sêmen, saliva, de quem? Passeia a língua pela esquina salgada,
enfia a mão no interior da bolsa e tira um batonzinho rosa. Do íntimo da bolsa saem também brincos,
uma calcinha mais limpa, o desodorante roll on de rosas, perfeito pra usar de consolo. Seu deleite é
ir correndo a tampa fleumática ao redor da xota, pra depois enfiar. Encolhendo as pernas, tira a roupa de baixo
e usa para enxugar a vulva ainda úmida. Embola o tecido empapado virando pra dentro a gosma amarelada,
escorrimento, porra, cuspe, e coloca numa sacola. Escolhe uma blusa vermelha com corações em outra sacola
grande, cheia de casacos de criança. Novamente ao espelho, parece quase bonita. Lembra a mãe, vê nos seus os
olhos dela. Esse é um assunto que dói de pensar: voltar praquele mocó seria o inferno.
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Na praça foi que juntaram os sorrisos desfalcados. Pediu simpática um careta a João, que estava sem fogo e
recorreu ao polaco ali. José nem documentos tinha, só o isqueirinho a postos na mão esquerda, trocou a
gentileza por uma tragada. Fuma? Cigarro não. Mas quando a gente tá na fissura ... Deu um pulo lá, voltou
trazendo a primeira garrafa. O amigo recente teve que retribuir o gole em seguida. Bebiam no bico, sem
queixar muito do frio ou dos cachorros. Era vez dela, João não conseguiu falar essa aí adora mamar num cacete,
vem cá, boquinha de veludo. No lugar disso, puxou-a pela parte clara do cabelo e esfregou o gargalo no seu beiço
antes de tomar a garrafa plástica mais uma vez. Juliana teria gritado, mas tanta bebida prejudicava o
julgamento. E caso se zangassem, se batessem nela, se alguém ouvisse, se ninguém ouvisse? Se viesse a polícia?
A mão morena bulia sua coxa, a branca apalpava a bundinha. José quem deu a ideia de procurar um espaço
reservado. Logo os três estão atracados. Eles a ajoelham, José agarra a parte escura do cabelo. As duas picas se
revezam no boquete, irritadas, vamos logo! Vai, vai! Isso não a afligia: tinha experiência com gente nervosa,
registrando compras no caixa do supermercado. Quatro mãos imundas vão puxando a regata de malha, a jeans
com lycra desce aos joelhos, sutiã, calcinha, até chegar no sabugo. José molha os dedos e acaricia a buceta,
escolhendo uma fruta verde e peluda. Gemidos. Cabeça quente, João força as pregas, fazendo o cu apertar
desesperado. Ai! Ela quer dizer que não, que não ponha, mas José linguarudo invade sua boca. Não tem voz, e os
três movem em um treco só, que entra e sai, expande e retrai, um animal de muitos braços e pernas respirando
cada vez mais fundo. Resistir é imprudente. Os dois paus lambuzam as virilhas dela, escapulindo e voltando.
Sufoca, presa entre o suor denso, ranço, pinga, os rabos, arroto, esperma. Eles terminam. Erguem as calças.
Juliana faz força, sentindo os dois buracos escorrerem, chafariz de secreções. Sentam.
Abre o nécessai re. Nele guarda coisinhas brilhantes como se fossem tesouros. Uma pedra de isqueiro, a moeda
da sorte, anel de camelô, meio coração da amizade, seu nome e uma flor em arame, um pedaço cortado de
latinha, a colher de sobremesa cheia de cicatrizes feito sua cara. Cadê o isqueiro, polaco?

A pedra e Juliana
Ô pedra
A mulher e a cinza
Ô Cinza
Pouco de marijuana
Ô José
E o metal em sua mão
Ô João
Ela passa o cachimbo
Ô cachimbo
A latinha brilhante
Ô brilhante
Fumaça de alumínio
É brilhante
Adornando o pulmão
Ô João
Vagueando a cabeça
Ô fumaça
Juliana aspirando
Ê fumaça

O que quer que se esqueça
Ô cabeça
Flutuando em vão
Ô, trem bom!
O amigo ansioso
Ô fissura
Pode esperar não
Ê José
A latinha passando
É fissura
Arranca do irmão
Confusão!
É sopapo no queixo
Ô José
E chute na canela
Ô povão
Também sobra pra ela
Ô mané
Espalhando no chão
Ô doidão
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Esperando o pior, Juliana tenta apartá-los usando as coxas. Ê, ê, ê! Leva mordidas na carne, quase perde alguns
dentes. Ô, ô! Sem barulho, senão o pessoal já chama os cana . Pega e fura uma latinha, prepara ligeira outra
fornada, oferece baixando a fronte. Os lobos acalmam em seus seios. Ela lambe seus filhotes, cegos, surdos e
completamente dependentes. Conta a fábula de Curitiba, mistura de cimento e mata, mostra os desenhos
do jardineiro de pedras, agradando a ambos. Mais bela, mais humana e mais sorridente . Dormem santificados
pelo concreto insensível. Sob as galáxias e buracos-negros, sequer percebem. De repente é novo dia, vinte e
nove. Comemoram sem querer o aniversário do artista e da cidade. Fazem a toalete, sentam na escada. José
agachado ao lado do trepa-trepa, arranhando os braços para tirar parasitas que apenas ele vê. Em sequência
levanta, espreita e esfaqueia o par, põe a bolsa dela dentro da mochila do outro, foge com o dinheiro,
o nécessaire , e as pedras que haviam sobrado. O sol trajando nuvens. Sete horas chegavam os feirantes. Quem
os encontrou na poça de sangue, disse que estavam abraçados.

Nanna Ajzental é ele como você é ele, como você
é ela e nós somos todos juntos.
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AS

ASAS

DE

HERMES
“Sapato – calçado que só cobre o pé ou parte do pé.
Palavra de origem duvidosa, possivelmente do
árabe ‘sabbat’.” (Dicionário Priberam)

“Existem evidências que mostram que a história do
sapato começa a partir de 10.000 a. C. Sabe-se que
apenas os nobres da época possuíam sandálias.
Mesmo um Faraó como Tutancâmon usava calçados
como sandálias e sapatos de couro simples, apesar
dos enfeites de ouro. Em Roma, o calçado indicava a
classe social. Os cônsules usavam sapato branco; os
senadores, sapatos marrons presos por quatro fitas
pretas de couro e o calçado tradicional das legiões
era a bota de cano curto que descobria os dedos.”
(Sapato Site)
“ Juro por Alá: ele é um herói . Comentário feito ontem
pela irmã do jornalista iraquiano que lançou sapatos
contra o presidente do EUA, George W. Bush. A
ofensa é a pior possível na cultura islâmica. Atingir
alguém com sapato demonstra que o visado é tão
desprezível quanto a sujeita sob a sola.”
(Observatório da Imprensa, 17/12/2008)
“Sapato – é um dos símbolos vinculados ao complexo
de poder. Pode simbolizar ainda o órgão sexual
feminino por revestir o pé, que é um conhecido
símbolo fálico.” (Dicionário Psicanalítico dos
Sonhos)

“

Mariana B. Cavariani

“Para o neurocientista indiano Vilayanur
Ramachandran, a explicação pode estar na
proximidade entre os circuitos neurais que são
relacionados à nossa imagem corporal. Ele explica que
as áreas do cérebro associadas aos órgãos genitais e
aos pés estão muito próximas, sendo facilmente
estimuladas entre si. No imaginário social, os sapatos
possuem uma estreita relação com a sedução.” (Super
Interessante, 2009)
"Não sei quem inventou sapatos de salto alto, mas
todas as mulheres devem-lhe muito." (Marilyn
Monroe)
"Aos 14 anos Larissa Manoela usa salto alto e se veste
como adulta; espie o estilo da adolescente."
(Youtube, 1478 visualizações)
“Quando começou a comprar almas, o diabo inventou
a sociedade de consumo. (Millôr Fernandes)
"Anabela usada vermelha com marcas e cheiro
podolatria. R$ 40,00 ou 6x R$ 7,38. Produto usado.
São Paulo. Envios para todo o país. Cor: vermelho
escuro. Tamanho 38. Perguntas ao vendedor. Está
com o cheiro do seu pé? quanto fica um sedex para
32.141-092?" (Mercado Livre)
“
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Utilizados somente como proteção dos pés, com a
vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, o sapato
passa a fazer parte da moda. Nesta época os escravos
eram proibidos de usar sapatos, mas quando
conseguiam a liberdade, compravam um par de
calçados como símbolo da nova condição social”.
(Wikipédia – A Enciclopédia Livre)
“Os consumidores da classe C devem responder por
42% das vendas de calçado no Brasil este ano, em um
mercado que vai a R$ 40 bilhões, 10% a mais que no
ano passado.” (Estadão, 05/07/2013)
"Auditores Fiscais de Trabalho localizaram na
semana passada (20/08) oito adolescentes, com idades
entre 13 e 15 anos, sujeitos às piores formas de
trabalho, em indústria calçadista do interior do
município de Rolante, no Rio Grande do Sul, a 120
quilômetros da capital Porto Alegre."
(www.impacto.org.br)
“Em Não é sobre sapatos, instalação apresentada na
31ª Bienal de São Paulo, Gabriel Mascaro utiliza
imagens supostamente produzidas por agentes de
segurança em manifestações públicas. Com base em
filmagens feitas durante os protestos que
aconteceram no Brasil ano passado, o artista revela a
maneira como os policiais militares infiltrados são
orientados a registrar os manifestantes para depois
identificá-los quando tem o rosto coberto: através dos
sapatos que usam. Uma vez que durante as
manifestações é comum a troca de roupa ou o uso de
máscaras, raramente os manifestantes trocam de
sapatos, constituindo assim um fácil elemento para
gerar a identificação. Os sapatos dos manifestantes
são ícones geradores de provas criminais e uma
intrigante ferramenta para lermos a política do
presente”. (www.gabrielmascaro.com)
Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia
seguinte, aperto meu pé outra vez. Pai, já tô indo-me
embora, eu quero partir sem brigar, já escolhi meu
sapato, que não vai mais me apertar." (Raul Seixas,
Sapato 36)

"Fui presa e levada para a Oban. Sofri torturas no
pau de arara, na cadeira do dragão, levei muito soco
inglês, fui pisoteada por botas, tive três dentes
quebrados. Éramos torturadas completamente
nuas." Eleonora Menicucci de Oliveira, ex-militante
do Partido Operário Comunista (POC)
"Surgiu o projeto Future Footwear, que busca
transformar o Brasil em um grande protagonista da
indústria mundial de calçados no futuro. ‘Temos de
recuperar o nível de qualidade que possuíamos anos
atrás, não só no calçado, mas em todos os aspectos
da nossa vida, como educação, saúde e segurança, só
para citar os principais, e então avançarmos. O
Brasil merece muito, muito mais’."
(www.exclusivo.com.br)
"O presidente Michel Temer comprou um par de
sapatos e um cachorro eletrônico que fala chinês em
sua primeira viagem internacional. O peemedebista
saiu às compras na tarde de sábado e gastou o
equivalente a R$ 584. O par de calçados custou R$
389. A Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados) pretende presentear o
presidente com um sapato nacional, sem lhe cobrar
nada, “para que ele possa verificar a qualidade”,
disse seu presidente Heitor Klein". (Zero hora,
4/9/216; Estadão, 6/9/216)
"A justiça é como as serpentes: só mordem pés
descalços."(Eduardo Galeano)
"O presidente uruguaio, José Mujica, compareceu à
cerimônia de posse de seu novo ministro das
finanças, Mario Bergara nesta quinta-feira (26)
usando sandálias, destoando dos companheiros de
governo, que vestiam terno e gravata."
(G1, 26/12/2013)
“Em tempos de faces anônimas, o que fazer com os
pés?” (www.gabrielmascaro.com)

Mariana B. Cavariani gosta de escrever desde pequena. Queria
ser arqueóloga. No restante do tempo, tenta entender as
pessoas e o que está acontecendo. Aí, escreve sobre isso
também.
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NUNCA
SE SABE

Sinto que cresci com você no bairro
As pessoas parecem ter opinião sobre tudo
- Sinceramente, não precisamos disso –
Estive fingindo
Luis Felipe Cunha
Nunca vi um eclipse lunar ou solar
Tudo parece submerso em cinzas e azul
Com a aparência de um silencio que constrange na sala
Se morrêssemos agora, ninguém se daria por perdido
Ir até ali é um labirinto com asas
O silêncio é qualquer coisa que dança
Todos os signos parecem adivinhar alguma pequena parcela
De coisas sobre nós:
É a cômoda escondida entre livros
O motorista do ônibus que nos imagina voando
pelo vidro da janela da frente
Ensanguentados
Marte atravessaria a cozinha nesse instante
Não fosse a nossa falta de afeto um com o outro
Ontem mesmo quebrei a cabeça
em um raciocínio dos macacos infinitos
Uma realidade tangente onde não existem bananas
Provavelmente, você disse
Nunca se sabe
Você também disse
Que a Solidão é alguma coisa de ver e não viver
Uma coisa de querer participar e não ter um par
É querer ir quando todos estão se ajeitando para ir embora
Que o tempo ainda nos encontre
É um estado de turbulência
Um país de turbulências
Você imaginaria que as formigas são corruptas?
Luiz Felipe Cunha tem 20 anos e nasceu em
Ou que o sal do mar é o mesmo do potinho?
Curitiba. Publicou poemas no blog Totem & Pagu e
Que o tempo ainda nos encontre
participou da 3ª edição do Livro dos Novos,
organizado por Adriana Sydor e publicado pela
Nunca se sabe.
Travessa dos Editores.
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O

TESTE

Henrique Fanini Leite

Nada do que se podia ver pela janela da cápsula зонд -4 poderia sugerir a complicada mecânica celeste por trás
dos pequenos impulsos a jato que corrigiam a órbita de tempos em tempos. A nave era tipicamente soviética –
um conjunto de esferas acopladas, ladeadas por dois painéis solares. O interior era acolchoado, o que tornava o
ambiente ainda mais claustrofóbico para os dois ocupantes. Viram o ponto cinza correspondente a estação
espacial исследователь -4K crescer, revelando uma estrutura gigantesca em formato de cruz, também
composta por esferas acopladas, mas muito maiores do que as que compunham a cápsula.
Por baixo do traje espacial, o chanceler Pavel Zukhov já trajava um terno, que procurou desamassar assim que
desembarcou na sala de acoplagem. Esticou as mangas e o paletó, observando-se num pequeno espelho em cima
de um balcão. Ali havia alguns panos úmidos, que usou para limpar o rosto, o pescoço e as mãos. Olhou-se uma
última vez e saiu, percorrendo o corredor até a cúpula de comando e controle. Teve que pronunciar o seu nome
em voz alta para reconhecimento de voz, e então aproximar o olho de um leitor óptico na parede.
A porta deslizou para cima, revelando uma sala oval com uma tela de TV na extremidade oposta. Relativamente
pequena, era dominada por uma mesa de mesmo formato, com apenas três cadeiras de cada lado. Os móveis, a
mesa e as cadeiras formavam um contínuo cinza metálico, cuja monotonia contrastava apenas com um brasão
oficial em baixo relevo nas paredes laterais – ele próprio cinza, apenas mais claro. Do lado esquerdo estava
sentado um rapaz magro, de vinte e poucos anos. Trajava uma camisa branca e amassada metida por dentro da
calça. De seu lado, um outro civil, mais velho e muito mais bem vestido. Usava um terno preto, com gravata
também preta. Olhando de frente, a barba pontuda, o rosto e as entradas no cabelo compunham o formato de
um coração. Do outro lado, sentava-se um general de grande estatura. Vestia farda azul, o quepe descansando
sobre a mesa.
“Camarada Chanceler! Estávamos aguardando.” Cumprimentou o general. Os outros limitaram-se a levantar, em
atitude respeitosa. “A janela para início do teste se fecha em vinte minutos. Precisamos de sua autorização
imediata.”
O Chanceler sentou-se ao lado do general logo após cumprimentar a todos. Observou o entorno, estudando as
expressões de cada um dos presentes. Todos aguardavam em expectativa.
“Camarada Lomonosov, já temos o resultado da análise da sonda planetária?”
“Não, senhor.” Respondeu o jovem cientista. “A sonda parece ter encontrado algumas complicações.
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Esperamos receber o vídeo da câmera de bordo em poucos minutos.” Tinha a voz nasalada e um pouco aguda
demais, mesmo para alguém de baixa estatura. Apesar disso, a postura e o olhar expressavam a confiança de
uma ave de rapina.
“Sem uma análise detalhada da superfície do planeta, temos que abortar o teste.”
Todos olharam para a porta. O Chanceler, estarrecido, não reconheceu de imediato sua companheira de viagem uma mulher alta, cujas curvas apenas se insinuavam por baixo do terno. Na lapela, uma pequena bandeirinha
soviética indicava o serviço diplomático. Escutaram em silêncio os barulhos do salto marcarem sete passos até a
cadeira. A mulher sentou-se logo ao lado do chanceler, de frente para o civil de terno escuro.
“Ludmila...” resmungou o homem, curvado sobre os braços cruzados em cima da mesa. Olhou para o chanceler, e
então para a diplomata. “Ludmila, até aqui você me persegue? Como assim abortar o teste? Já anunciamos para o
mundo inteiro que revelaríamos um grande progresso científico no milésimo aniversário da revolução!”
“Só um narcisista como você pensaria que isso é sobre o que aconteceu entre nós, camarada Strelikov. Isso é
sobre o futuro da união. Melhor não ter o que anunciar no dia da revolução do que ter que declarar que
acabamos de dizimar o sistema solar por acidente.”
“Você não mudou nada nesses anos, Mila. Covarde no amor, covarde na guerra... ”
Ludmila ameaçou se levantar, mas o chanceler a conteve. “O dois, acalmem-se!” Restaurada a ordem, gesticulou
em direção ao cientista. “Camarada Lomonosov, por favor.”
Lomonosov empertigou-se, ajeitando a cadeira antes de falar.
“Obrigado, chanceler. Com as informações que temos disponíveis, calculamos chances de falha da ordem de dez
elevado a menos seis. Mesmo sem os dados da sonda, seria imprudente não realizar os testes, dado nosso nível
de comprometimento político.”
O chanceler não gostou do que ouviu. Manteve um silêncio significativo, então virou, encarando o general.
“Dimitri, o que acha disso?”
“Camarada Chanceler, já movemos a cúpula do partido e todos os oficiais generais para sistemas colônia
próximos a alfa-centauri, para evitar interrupção da cadeia de comando em caso de acidente”.
“Mas você concorda com os riscos, camarada? Com a possibilidade, ainda que ínfima, de interromper quase
instantaneamente as vidas de bilhões de pessoas? E, mais que isso, aceita o risco de destruir o planeta onde
nascemos?”
Exceto por um ligeiro movimento de sobrancelha, quase nada na expressão do general denunciou seu desprezo
por aquele sentimentalismo. Sem muita sutileza, falou pausadamente, quase pedagógico, como quem diz faça
logo o que veio fazer e nos deixe trabalhar em paz.
“Camarada chanceler, minha função é abordar esse tema de um ponto de vista militar. Se houver um acidente e
o sistema solar for destruído, ter uma cadeia de comando intacta nos fará triunfar na guerra que certamente
seguirá. Nem os americanos, nem os chineses terão capacidade de organizar uma resistência apropriada nos
sistemas colônia.”
A voz estridente de Lomonosov sobressaiu-se antes que o chanceler pudesse retrucar.
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“E o risco é teórico, camarada chanceler. Isso simplesmente não vai acontecer. Aperte o botão, senhor, temos
apenas mais dez minutos.”
As cabeças na sala balançavam para lá e para cá conforme cada um dos presentes se manifestava, com exceção
de Strelikov. Este alternava a visada entre o chão e os olhos de Ludmila, que se irritava cada vez que
acidentalmente retribuía o olhar. Ajeitava a gravata compulsivamente e, pela vermelhidão na face, parecia já
tê-la apertado demais. Quando Ludmila falou, não pode deixar de admirar as expressões familiares que se
desenhavam nos lábios em movimento.
“Camarada Lomonosov, então você afirma que o risco é zero? Se acha que o chanceler não deve considerar os
riscos em sua decisão, está pronto para dividir o fardo da responsabilidade?”
O jovem ficou contrariado. Não chegou a levantar, mas parecia estar na ponta da cadeira. Franzia as
sobrancelhas finas, a voz agora um tanto esganiçada.
“O que você está sugerindo, Ludmila Ivanova? Você está preparada para assumir os riscos de não agir?”
“Ah, Mila... Agir nunca foi seu forte, não é?”
Houve silêncio. O general e o cientista trocaram olhares de frustração. Depois de mais uma ajeitada na gravata,
combinada com um acesso de tosse, Strelikov, o rosto ainda mais vermelho, continuou.
“Senhor chanceler, não escute a camarada Ivanova. Acredite, eu a conheço melhor do que ninguém. Existem
riscos maiores do que uma falha no experimento. Se abortarmos, isto será percebido como um sinal de fraqueza,
o que pode ser estopim de diversas rebeliões nos sistemas colônia. Ludmila é contra o teste porque ela não gosta
de se comprometer. Nem com isso, nem com nada. Quantos eram mesmo, Mila? Três?”
Dessa vez, o chanceler não fez nada para impedir Ludmila, que levantou e, inclinando-se sobre a mesa,
estapeou o antigo amante. O gesto assustou os presentes, com exceção do general.
“Chanceler, precisamos agir. Os americanos certamente já notaram o movimento de nossos oficiais e do
presidium. Eles já desconfiam que nosso experimento científico é também um teste de armamentos. Se não
houver teste, podem suspeitar que preparamos um ataque. Foram justamente intrigas desse tipo que causaram a
grande guerra nuclear.”
Strelikov, sobrepondo a necessidade de recuperar o orgulho ao fato de o general também ser a favor do teste,
decidiu discordar.
“Camarada general, preciso lembrar que tudo isso não passa de especulação? Não acho que o senhor deva basear
a decisão em hipóteses baseadas em registros históricos semi-destruídos e muito possivelmente falsificados.
Nada do que houve antes da guerra é certo.”
Foi Ludmila quem respondeu, deixando claro pela expressão que só fazia aquilo para antagonizar Strelikov.
“Os estudos do camarada Glazunov são respeitados até por nossos rivais. Diversos autores concordam que a
grande guerra foi causada por incertezas a respeito dos programas nucleares das potências.”
Strelikov se exasperou.
“Chanceler, você concorda com isso? Glazunov é um maluco! Sim, algumas de suas descobertas foram
memoráveis, mas este também é o homem que afirma que os chineses reconstruíram o sistema solar inteiro
após o conflito.”
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“Em teoria, isso é possível,” discordou Lomonosov. “Nossa tecnologia de terraformação é toda baseada no sistema
solar. Se já construímos sistemas como Korolev 1 e 2, em condições muito mais desafiadoras, poderíamos
reconstruir o sistema solar com relativa facilidade.”
O general gritou:
“Chega! Camarada Chanceler, aprove o protocolo de teste. Temos cinco minutos!”
Houve um impasse. Alguns dos presentes trocaram olhares, mas nenhum deles falou. Ouvia-se o ofegar do
general, cuja exasperação rendera-lhe algumas veias saltadas no pescoço. Ludmila e Strelikov se evitavam, as
vezes trocando olhares ambíguos. Lomonosov era o único que observava o chanceler. De algum lugar, escutouse uma voz feminina, distorcida pela transmissão:
“Chanceler, acabamos de receber o vídeo da sonda planetária.”
A tela ligou imediatamente. O vídeo mostrava um braço mecânico tentando escavar uma superfície branca e
arenosa, mas encontrando resistência a cada tentativa. Arrastando na superfície, a pá retirou uma fina camada
de areia, revelando uma placa de ferro, o obstáculo que não lhe deixava escavar.
Na placa, em letras capitais, lia-se “HECHO EN CHINA”
Henrique F L escreve irrealismo
fantástico. participou da 3ª edição do
Livro dos Novos, organizado por Adriana
Sydor e publicado pela Travessa dos
Editores.

CONHEÇA
A Selvática Ações Artísticas
é um coletivo de artistas
oriundos de diversas
linguagens interessados
em criação e pesquisa
colaborativa. Entre as
www.selvatica.art.br
temáticas mais trabalhadas pelo coletivo estão
questões relacionadas a gênero e sexualidade,
identidades e arte como política de resistência. A
Casa Selvática é um espaço cultural dos mais
atuantes na cidade de Curitiba. Abriga ensaios e
apresentações teatrais e de dança, exibe
exposições e eventualmente serve de ateliê, abriga
grupos de pesquisa, oficinas, debates e produção
teórica a respeito de arte, realiza festas com
apresentações performáticas e apresentações de
música dos mais variados tipos, eventos em que
arte e gastronomia se unem. "

Marianas é um coletivo
feminista. Visa a participação no
processo de afirmação da
identidade da mulher na
literatura e na arte através da
www.coletivomarianas.com divulgação do trabalho cultural
cultural produzido pelas integrantes (individualmente e
em conjunto). Promovendo a visibilidade necessária
desse trabalho, o Marianas colabora para desconstruir o
discurso patriarcal, ainda atuante, de desqualificação da
mulher enquanto sujeito produtor de conhecimento
cultural significativo. O coletivo já lançou duas coleções
(2015-2016) com publicações de 21 escritoras pelo selo
Marianas. O nome do coletivo refere-se à Mariana
Coelho, educadora, poeta e uma das pioneiras do
feminismo no Brasil.

13

BROKEN
DREAMS
DA BICHA

Alexander Cripple

Os sonhos não acabam rápido. Eles vão se desintegrando lentamente com o tempo de suas irrealizações. A
imperfeição aparece gradativamente. A jarra com bananas flutuantes, antes um toque de classe, agora agride o
olhar. Assim como a cabeça de cera, vela de sete dias, em cima da estante. Antes e depois. A voz cantante, o
boneco de ouro, o peru de plástico. A barriga cheia de ar, abjeta. O amor funciona mais ou menos da mesma
forma. No mesmo ritmo. A doença de chupar o peito. Meu nome é Adelaide. E eu sou uma bicha louca. Que
espera no meio da estrada o príncipe encantado que irá me ajudar a cuidar dos meus filhos. E ninguém chega.
Todos cresceram. E os que não morreram me deixaram só. Pensei até em trabalhar em trem partindo. Mas a
estação não quer nada com bruxa velha. Velhaca. Puta velha. Bicha. Um dia pensei em me entregar à polícia.
Mesmo sem ter feito nada. Jogar uma pedra na vidraça da vida, ou de um shopping center, só para ver se uma
nova chance aparece. Arrumei um quarto. Quando os nazistas invadiram e comeram o meu cu. Me violentaram.
Impressionados com o meu peru, desta vez balançando livre do isolamento da fita colante. “Volta pra casa! Volta
pra casa, bicha!” E enfiavam mais. Chorei. Não pela humilhação. Mas porque doía. “Acaba, acaba! Vão embora!” –
eu queria pensar. Depois que me deram o soco. Sairiam gritando. Hinos nacionais. Eu sento e escrevo. Porque
não sei o que fazer com a minha vida. Tenho medo de olhar para a parede. E contemplando o vazio me matar. De
branco já chega o rodamoinho que me chupa. Como o meu pai me chupava quando eu era criança. Era tanta
malvadez que eu queria que ele morresse só para eu descansar, ficar livre. Mas ele morreu depois que eu já
estava na rua. Casado e pronto para virar veado. Porque o que demorava para ficar excitado com a noiva. Ficava
mais rápido com corpo peludo de homem veado, homem macho, criança também. Das vezes que eu trepei, fiz
apenas filhos. O resto era saudade. Esticando carreiras – ponte safena ligando um futuro a outro. Santa
aparecida. Transas que tu não cobras. A droga me ajudava a viver. E depois que me tornei viciado. Perdi tudo e
hoje só ganho a vida destruindo o corpo, esculhambando as chances, me distanciando da decência e do dinheiro.
Cada vez mais inseguro. Mas indo mesmo assim, chupar a lança que liquida o dragão. Este meu rabo. Boca aberta
que não reza mais. Quando eu tomo banho me sinto linda, limpa, lagarta secando na pedra. E logo na rua a
poeria da estrada me lembra do cansaço que é fingir que se gosta de fazer o que não quer. Me falta inteligência
para ter coragem. Não quero mudar. E estou esperando a morte porque a vida já me abandonou na caverna de
Platão. Quem me ensinou isso foi um professor casado que gostava e me pagava para comer seu rabo..A caverna
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que me promete o paraíso. E essa sombra grossa, é só pau no rabo. Desta velha, a sua bicha. Quer? Ele dizia
quero. Eu metia. Que tristeza depois. Depois que gozava. Ficava enfurecido. E queria me bater. Eu segurava ele
pelo braço, era fácil, e sendo mais forte do que os sábios levava ele pro chão. E ria enquanto lhe dava
tamancadas. Professor de merda. Veado enrustido. Eu fico aqui. Perdendo o meu tempo escrevendo. Porque é a
única chance que eu tenho de cuidar de mim. Conversando comigo o que eu mesma vou começando a saber.
Tenho saudades. De quando invento. Que nunca nasci. Agora termino esta. Porque tenho que ir para rua.
Posso dizer. Que te amo. E se você não. És um bom filha da puta. E bicha igual a mim

Convidamos Alexander Cripple para estrear nossa sessão Páginas
Invisíveis de entrevistas com escritores muito anônimos e de
nenhuma (nenhuma mesmo) relevância para a literatura mundial.

PáginaS
InvisíveiS

"Pode escrever que eu sou um esquizofrênico, um fraco, uma bicha louca, filho
de uma puta." Foi essa a minibiografia concedida por Alexander Cripple para
registrar a publicação do seu conto Documentos no site da EMA.O texto não
passou para publicação impressa, mas mantivemos contato com o escritor que
nos enviou mais um conto.,Broken Dreams da Bicha?, que fizemos questão de
não somente publicar nesta edição, mas também entrevistá-lo. O escritor afirma
que nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e que pretende ingressar na AMAN
(academia Militar das Agulhas Negras). Não acreditamos em Alexander Cripple.
Acreditamos na sua escrita.

EMA-Você levou muito sério a questão do anonimato. Alexander Cripple é um personagem, um
pseudônimo?
AC-Alexander Cripple é o meu nome. Eu sou alexander cripple. Quem fala com você é Alexander
Cripple. Existiu Alexander the Great? Alexander o Grande? Então. Eu sou Alexander Cripple.
Alexander o aleijado, um bosta, um covarde. Se me deixar eu vou.
EMA-Levantamos a teoria de que Alexander Cripple é um homem de meia idade, que mora na
Suécia* e recebe pensão do governo. Que curte a música Cripple Creek do Alexander Spence. Talvez
seja um fã ardoroso da Família real sueca e de seu mais novo rebento, Príncipe Alexander da Suécia.
Algumas dessas informações procedem?
AC- Apenas uma procede. O filho da puta do meu pai tem relação com a Dinamarca, ele paga o meu
telefone da apple, deve ser servidor, sei lá. Não sei nada de família real não. família é coisa irreal.
feita para ajudar e atrapalhar. Feito internet, etc

*Recebemos muitos acessos da região da Suécia/Dinamarca e os e-mails do autor são configurados em
sueco.
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EMA-Você dedicou "Documentos" à Satanás. Ele já te disse o que achou?
AC-Satanás é a inteligência primordial, Satanás é muito bom mesmo. Eu amo. Mas peço desculpas
ao leitor, porque o final do conto deve ser mal escrito. Não quero mostrar documentos... para Satan
´s.
EMA-Seus textos valorizam uma linguagem direta e elegante em detrimento de um enredo mais
desenvolvido. Qual seu processo de escrita? Até que ponto cada frase trabalhada?
AC- Acho o enredo irrelevante demais. De tudo. Não suporto livrão, livro grande, chupar carne
grande? Quem gosta? Demora muito a enrijecer esta carne grande. Escritor que luta com anjo é
super bicha, igual a mim, ou pior. Detesto enredo. O que acontece na nossa cabeça é rápido demais.
Um flash preto, doente escroto, tristão. Por qu maltratar o nascimento elegante? Da ideia? Mas eu
trabalho muito, muito mesmo cada frase. trabalho horas//dias//anos// porque não gosto muito
como as coisas são por aí. Se eu escrevesse tudo o que eu sinto ninguém iria entender nada e sou
incapaz de desenvolver o que eu sinto em palavra escrita e falada. Tem gente que consegue, eu
não. Sou um merda mesmo.
EMA-Que livro de ficção gostaria de ter escrito se outro escritor já não tivesse escrito antes?
AC-A Estrada, Cormac McCarthy .
EMA- Liste três coisas que mais te impressionam (ex.: gêmeos siameses, baratas albinas, pessoas
que acreditam em astrologia).
AC-Como o ser humano consegue existir e acredita ter vida boa, se o jogo nessa merda termina
sempre em zero a zero? Isso me impressiona muito.
EMA-Que pergunta gostaria que fizéssemos e a gente não fez?
AC-Alexander Cripple, você gostaria de publicar suas histórias em um livro?
EMA- Alexander Cripple, você gostaria de publicar suas histórias em um livro?
AC-Não. Não gostaria de publicar livros porque meu sonho seria publicar um livro, mas sei que
isso não pode acontecer porque acho todo mundo filho da puta e porque tenho medo de ficar triste.
Não acho realizar sonhos coisa lá muito saudável. E afinal de contas quem lê livros hoje em dia
quando cinema, filme, é muito melhor?
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SE ALGUM DE
NÓS ACREDITA
VERDADEIRAMENTE
NO

INVERNO

Francisco Mallmann

O amor é história para se viver com pele.
Vai tirando os casacos.

Seu olhar, bicho barbado, me faz pular alturas que desconheço. Já fomos bons e também já fomos menores. Já
fomos um só e também já estivemos no alto da agressão. Hoje me deito no caminho. Interdito a passagem. Rio
de mim. Faço teatro. Faço esforço para pedir emprestados seus olhos. Fracasso. Não cesso de ser eu. Que bom
seria dez minutos de sua visão. Ter no meu pulso o seu. Correr com a suas pernas. Desaparecer. Você é
acontecimento tão devastador que arrasta, violento, as ficções vitais. Não me deixa ser triste sozinho. Agora já
não sei, meu bem, se vivi ou se criei. Agora não posso saber se sinto arrependimento ou rancor, ou se eles se
misturam em uma só obra de arte. Que pena, eu e você. Éramos sorrisos gentis já sem ingenuidade não pensei
muito bem nisso que escrevo: não me mata, diz, digo, não mata é no estômago que te sinto indo embora. Amar:
suco gástrico. Extremidades de mim. Pés em chute, sou eu quem caio. Imediatamente me torno mentira, sou fiel
ao meu delírio. Terei um plano de fuga não realizável para cada ocasião, para não dar explicações. Vou perder a
mania de perguntas retóricas. Embarco nessa sem certeza, cidade sem mar, o mundo diminui quando te digo
adeus. Tenho fome na hora errada, apago na calçada, disco números aleatórios para talvez ouvir a sua voz.
Curitiba vai me engolindo sem pedir perdão. Eu não queria sangrar e agora já estou chorando, cercado de
estranhos que me chamam pelo nome que inventei para essa noite. Toda essa gente me vê sempre assim, perto
de um episódio fatal. Estou me disfarçando para não descobrirem que eu já me desfiz. Perceba, por favor, essa
palavra, note que eu decidi colocá-la exatamente aqui e em nenhum outro lugar: destemor . Tão fácil, rodar o
mundo. Tão difícil você bater na minha porta. Tenho na cabeça o seu poema. Aquele que diz “sonhei, mas não
me lembro”. O frio vai nos deixando ariscos demais para imunidade, para não dar resposta, para não dar o
troco. Estou me especializando em derivas noturnas. Em comprimidos para resfriados. Em breve esbarro em ti.
Te dou um tiro, qualquer hora. Te arrebento o pulmão em susto. Te faço estalar assombrado com minha figura
dobrando a esquina. Te cortando ao meio. É evasão o que você sente por mim. Abandono, dispersão. Saída.
Você é irresponsável. Você é um ser do seu tempo. Não é assim que eu sou. Eu estou inteiro coberto, sentindo o
gelo nos joelhos. Estou com mofo nas costas. Menino, você não quer. Já sei.
Você está
segurando os meus olhos com mãos que não são suas Você está aguentando firme os meus empurrões Você
está parado me pedindo que não grite Você está aguardando o horário de aterrissagem Você está fingindo que
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acabou de chegar e não estava assim tão ansioso me esperando desembarcar Você está me pedindo desculpas
Você está certo de que vai me deixar debaixo de um céu azul debaixo de edifícios velhos Você está
vivendo ainda na pior cidade para o sofrimento
Natasha Tinet é artista, feminista, gateira,
Você está pensando em filhos que não quer ter Você está sonhando
com constelações que nunca viu Você está
bipolar e espondilítica. Escreve no blog
se oferecendo aos outros rapazes que não são eu Você está manifestando
desagrado com meus planos anuais
cadernosquasesecretos.worpress.com
Você está dobrando roupas Você está reunindo coisas fazendo malas Você está arranhando ossos sem cálcio
Você está perdido fingindo performance Você está desejando já há muito tempo um afastamento literal Você
está pedindo socorro em uma cena inventada Você está arrumando briga quebrando garrafas Você está me
ensinando palavras em português que eu nunca ouvi Você está se cobrindo de pedras preciosas Você está
rasgando documentos Você está me impedindo de dormir Você está segurando um instrumento sem tocá-lo
Você está interessado no choque dos cristais Você está virando uma curva sem necessidade
Você está empenhado em ser convincente Você está longe de casa Você está sujo Você está desligando o
despertador estridente Você está alongando o seu corpo Você está escrevendo uma lista de compras Você está
sentado na varanda Você está me insultando Você está rejeitando tudo o que parece carinho Você está
agravando a gastrite Você está lendo notícias no caderno de política Você está trabalhando em lugares
indignos Você está envelhecendo Você está mentindo para seus confidentes Você está recitando o mesmo
verso há três semanas Você está bebendo no gargalo Você está batendo a porta
Você não está
E tudo era para te impressionar. Você, todos os outros. O que eu queria dizer era: o seu coração parece
almofada, mas isso é muito ruim. É horrível. No entanto, se eu tivesse dito o seu coração parece almofada eu
desenvolveria a ideia da almofada, do peito, eu desenvolveria a ideia de me deitar em você, no coração. Mas
isso é tão ordinário, tão mesquinho quanto acusar fragilidade em frente ao público, recurso fácil, saída que se
repete. Mas se eu tivesse dito o seu coração parece almofada, eu te explicaria a diferença entre o cansaço e o
esgotamento. Porque cansar, escuta, requer o descanso. E depois do descanso, tudo estabilizado, volta-se para o
lugar onde se estava antes do cansaço. Entende? Nada novo. O esgotamento, e é isso o que quero que saiba, o
esgotamento é sobre fundar outro chão, é sobre perder tudo. É sobre o extermínio da acomodação hipócrita,
descobri. Era para te impressionar, eu diria: o seu coração é uma almofada.
E depois eu diria: por você eu me esgotava.

Francisco Mallmann atua na intersecção entre poesia,
performance, dramaturgia e escrita de/em arte. Atualmente é
mestrando em Filosofia (PUC-PR) e é artista residente da Casa
Selvática.
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FUGA

Natasha Tinet

pezinhos nervosos em sapatilhas caretas de enfado monotonia e a cura da depressão na capa do livro azul talvez
o café seja a melhor coisa do lugar todos vão embora abraços abraços na saída esbarro em seus imensos olhos
verdes sua mão tirando o cigarro recém aceso da boca antes eu não havia reparado eu nunca deveria ter
reparado em você Carla cansei de te procurar pelos cantos farejando marlboro e você ainda reclama do gosto de
vinho na minha boca Carla não ria de mim não ria você dizia que meu rosto era perfeito até perceber que eu
tenho um olho menor que o outro e uma fissura no dente não entendo nada do que você diz não tenho a mínima
noção do que é uma micro tonal de quem foi Stravinsky não agüento o Mahler mas curti o Bach me prepara um
pão com ovo põe mortadela se tiver eu queria ir ao cinema no domingo agradeceria se me cedesse o lábio superior
na hora do beijo não faça o café me agarre dane-se o seu pai que ele venha e nos flagre na cozinha desse jeito
nunca acreditarei em Deus Carla não foi ele quem fez a formiga o elefante a girafa sei lá quem fez eu leio uma
revista você me ignora vou me jogar da sacada mas aceito seu chá de camomila vem aqui deite comigo não me
abandone por um cigarros que mania de querer ter algo na boca supere a fase oral Carla você é tão linda em sua
pose de xícara eu coloquei mais perfume só pra você aquilo que eu falei foi brincando não eu não pegaria suas
amigas talvez aquela mas só se estivesse bêbada porra você tá ficando chata eu era como o sol pra você se você
não lembra eu lembro sua mentirosa me seduziu nem tive como escapar quero mais é que você morra de verdade
não de inveja do meu velho all star que combina com tudo até com seus cabelos precocemente grisalhos eu sou
atriz e não sei mentir queria essa noite com você mas vá até lá e ganhe o jogo eu moro longe não ache que eu vim
só para andar de mãos dadas conhecer o bairro ter aula de música jogar pôquer com seus amigos aqui circula
sangue minha filha você me faz querer desistir do mundo Carla você me dá vontade de criar galinhas vou dormir
afim de acordar de péssimo humor pra brigar com você mas você nem briga tá nem aí nem pra mim nem pra TV
nem para quem passa na rua e vê nossas línguas se encontrando do lado de fora pare de tentar chocar os outros e
me chupe no seu quarto rosa que mania de ver defeito em tudo eu não disse que você tem o andar torto só ri dos
seus pés enormes parece que você os comprou e depois não teve mais como trocá-los detesto essa sua cara
malandra você se dizia magnetizada agora eu não faço a mínima diferença em sua vida olhe-se no espelho Carla
somos feias me abrace daquele jeito troncho é tão gostoso quando você pega meu cabelo gosto do silêncio entre
nós duas moraríamos juntas eu e você cozinharia para mim eu dobraria suas roupas guardaria numa mala sem
nenhum vinco você estaria pronta para qualquer fuga mas não foi você quem fugiu Carla você foi na cozinha
preparar um café e a porta da frente bateu.

Natasha Tinet é artista, feminista, gateira, bipolar e espondilítica.
Escreve no blog cadernosquasesecretos.worpress.com
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