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PREFÁCIO 

 

O projeto Espaço Cultura DCC começou em 2015, meu 

primeiro ano na faculdade, em um vácuo de espaços culturais fixos 

para publicação de conteúdo dos alunos. Não era uma falta total, 

mas não havia um espaço permanente, muito menos de frequência 

semanal, para que os alunos colocassem sob o Sol inspirações que 

viviam escondidas entre aulas e mais aulas. 

Nascido “Cultura – Nosso Nome do Meio” (nome que, 
apesar de trocado (em parte pela piada interna que muitas vezes 

podia passar despercebida), guardamos no coração, ali deitadinho 

na fossa oval, aconchegado, especialmente com o amor por 

trocadilhos que o Departamento concentra, por razões 

desconhecidas (consideramos uma fenda na realidade ou uma 

quebra no espaço-tempo)), veio por inspiração do aquariano 

Tarlison Reney (Med 82), a quem o projeto agradece 

profundamente pela iniciativa que deu vida a ele. Agradecimentos 

nominais também cabem a Beatriz Bambini (Med 83), que ajudou a 

bola a não cair em uns momentos corridos da minha vida. 

Capengou no começo, tendo o pdf compilado do primeiro 

ano apenas uns 7 textos. Foi para surpresa geral que vimos que 

passamos das 100 páginas na segunda edição da nossa coletânea. 

Uma surpresa boa, que mostra que, bem como imaginado e sentido 

por mim e pelo Tars, havia sim um ímpeto criativo que ficava por 

vezes de lado. E é com muita felicidade que vemos que demos a 

essas vozes mais força, nesse segundo ano de projeto. 

Estamos caminhando para o terceiro de muitos anos e 

esperamos que, apesar de um currículo ainda meio quadrado, 

apesar da rotina que parece querer calar o artista dentro da 



 

 

 
 

comunidade acadêmica, há quem nos mande conteúdo e quem 

ressoe com este, alimentando esse canal que deve, mais que tudo, a 

vocês, que mandam material, que curtem as postagens, que 

acompanharam esse filho meio estranho enquanto ele crescia. 

Grato e esperando que aproveitem essa jornada,  

 

Matheus Martins (Med 83) 

(O Bardo Imberbe) 
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(publicado em 1 de novembro de 2016) 

A PERGUNTA 

Anoninus Anônimo  

 

O analista e o paciente estavam sentados no consultório. 

Idos quarenta minutos de sessão, o paciente começou com a 

conversa: 

– Tem uma pergunta que eu quero que você me faça. 

– Oi? 

– Isso mesmo. Tem uma pergunta. Eu já pensei muito nela, 

já sei a resposta dela, mas eu quero que você me pergunte. 

– Qual é a pergunta? 

– Eu não vou te falar. Eu quero que você me pergunte da 

sua cabeça, não da minha. 

– Por quê? 

– Porque, se não, não tem sentido. 

A queixa era válida, então o analista continuou a conversa. 

Seu dever, agora, era descobrir essa tal pergunta. Questão de 

tempo, ele sabia. Cedo ou tarde, ele acertaria a pergunta ou o 

paciente, cansado de esperar, falaria logo o que ele precisava ouvir. 
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No primeiro caso, ele faria o que o paciente pediu. No segundo, 

sabe-se lá o que aconteceria – pode ser alguma coisa, pode não ser 

nada. Quem sabe? 

Aquele já tinha sido um paciente difícil. A primeira consulta 

foi havia sete anos, quando o consultório tinha menos móveis e 

estava num endereço menos acessível. De lá para cá, o paciente 

tinha estabilizado – não chegava mais ao consultório em prantos, 

descabelado, dispneico, taquicárdico. Agora chegava ao consultório 

sóbrio, conseguia manter os noventa minutos da sessão sem choros, 

sem histeria. Agora ele não falava da mãe que morreu, da 

namorada que deixou, da faculdade que ele trancou. Falava do dia-

a-dia, do trabalho, da raiva de uns colegas, da inveja de outros. 

Depois de muitos meses revisando o cotidiano dessa pessoa, 

o analista já se acostumara com a rotina. Tudo mudou, porém, com 

aquela pergunta. Que será que tinha naquela pergunta que o 

paciente queria que ele fizesse? 

Passaram mais quarenta minutos de sessão e o paciente se 

levantou para ir embora. O analista também levantou para abrir a 

porta. 

– Então eu não fiz a pergunta certa ainda? 

– Não. 

– Você se importa se eu tentar de novo na próxima 

consulta? 

– Se você quiser, eu te falo a pergunta agora. 

– Pode falar. 

– Você nunca me perguntou o que me impede de acabar 

com a minha vida. 

– O que te impede de acabar com a sua vida? 

– Culpa. 
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– Culpa? 

– Sim. 

– Por quê? 

– Porque eu não tenho motivação no que pode ser, no 

futuro. Se eu acabar com a minha vida, não vai ter mais futuro para 

eu ser qualquer coisa. Mas se eu morrer, quem depende de mim vai 

ficar sem ninguém, quem se importa comigo vai ter gastado seu 

tempo à toa. Eu não consigo viver com essa culpa. 

– Mas você não vai estar morto? Você não vai sentir culpa. 

– Eu sei disso. Mas isso não me convence. Talvez seja minha 

cabeça tentando me salvar de fazer besteira. 

Então o paciente saiu, o analista voltou para o consultório e 

dez minutos depois o próximo paciente chegou. 

Na manhã do outro dia, o jornal da cidade anunciava: 

 

ANALISTA ACHADO MORTO, NENHUM 

PARENTE LOCALIZADO. 

Leilão Das Posses Dia 12 Deste Mês. 
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(publicado em 27 de outubro de 2016) 

ABOUT TIME 

Matheus Martins 

 

“Call no man happy until he is dead” 
— Herodotus 

 

The rooster cried at 11p.m. It’s still unclear if it, by any 
chance, could see the dawn way ahead, was a bit delayed or even if 

it was considering somewhere else’s dawn as its referential — dawn 

is, after all, a matter of location as much as it is a matter of time, 

though we often let that slip. What is certain — among so many 

other things, but in this subject somewhat more relevant — is that it 

felt like doing it: any reason beyond that one may keep our minds 

busy, but are as empty a reflection as why its female counterpart 

decided to cross the road (after all, reasons whatsoever they might 

be, it changes nothing about the fact that it is no longer at this side 

of the road or that your attempt to sleep was disturbed).  

In the end, reasoning why the rooster did cry so long after 

dusk and so far from dawn is nothing but a bad habit of ours put 
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into action, a habit so humane as it could, as far as our own nature is 

perceived: time may pass, but it matters not how much it does 

objectively, for we care for its meaning and not for its dimension. 

Ages may go unnoticed if not a single moment lies amidst them. 

From the multifaceted nature of memories — capable of 

being reconciliatory, spearheaded, comforting or even reassuring — 

to the conditional (and too often fantasizing) taste of hopes and 

dreams, pasts and futures are built by opposition with the present 

and having as their source the desire to live other than to survive. 

The very core of regret is precisely taking too much notion of the 

seconds going by. 

A wise man with a pipe once said through another — this 

other one beyond the quality of ‘man’, as it turned out— that “all we 
have to decide is what to do with the time that is given to us”. The 
fleetingness that blesses the Mortal ones puts things into a 

perspective without which existence would be entirely dull. What is a 

second of happiness when the referential of eternity is at hand? 

Thus ‘eternal life’ is antithetical. 
Many have already said these same things — have they not 

done so since carpe diem became a default motto? —, this pub-like 

philosophy has been written over and over again, through poetry 

and prose, but it is nonetheless a friendly reminder that comes in 

handy whenever approached. Feeling is the seasoning that makes 

the dullness of time in natura pleasant to the mind and its intensity 

does the alchemical job of making preciosity out of the mundane. 

It is comfortable to get lost in idealizations of time well spent 

while the clock ticks — and the intensity we can create in the realms 

of our conscience is remarkable —, common to postpone the 

freedom of the self to the day after the obligations are done, 

seemingly natural to mourn things that came to an end without 
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having its depths truly explored and desirable to try to make sense 

out of a timing that appears to have none. However, it is in doing so 

that the flame burns out with its duration being seen, but not 

experienced. Some calls and chances come as unexpected as a 

sudden rooster cry at 11p.m. Don’t wonder why — every now and 

then, time feels like happening —, don’t wonder if — for it is too 

powerful a word to use in vain —, just step out and let the 

randomness of fate lead your way. It is, after all, about time. 
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(publicado em 20 de outubro de 2016) 

INÉRCIA 

Mariana Kurowski 
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Pense em um lago, e atrás dele, um céu. Pense em seus 

olhos, por baixo d’água, mirando o céu. Pense no peso do ar, no 
peso da água, que espremem a mente, confusa e agitada. Pense na 

força que ergue, nos pés que se movem, nos braços que 

impulsionam, na vontade de subir, e emergir. Pense no conflito, na 

luta, no nado esforçado e na chegada à superfície. Na superfície, o 

engano: não está mais perto, está mais longe. É lá que está a inércia. 

É lá que a mente cai na armadilha, que todos os seus fluxos de 

problemáticas se misturam com a superfície, e nela, tornam-se 

rasos, desconexos, fugidios, conflitantes e vazios. Não há mais 

sujeito; só há a contemplação do cenário caótico que fez de si. Não 

há mais profundidade; só há a planificação e a diluição das 

potências perambulantes do caos. Não há sequer o movimento de 

deixar-se afetar por um fluxo que lhe possibilite aprofundar (-se), 

pois isso cansa, ou que lhe possibilite emergir, pois isso também 

cansa. Resta apenas um “e se….” 
Vive-se (ou sobrevive-se) do ato de contemplar as infinitas 

possibilidades de se realizarem mais atos. Vive-se da observação 

das imagens distorcidas pela água do lago, dos astros disformes e 

da natureza borrada, como que projetados em sombras na parede 

dessa caverna cristalina. Uma má esperança, suficiente apenas para 

que não se finda, por completo, a própria vida. Tudo parece estável, 

imutável, quando, na verdade, a chama está se apagando, a força, 

enfraquecendo, e o todo, morrendo. O processo é lento, por isso 

quase imperceptível. Há sim um movimento, mas um movimento 

em direção a sua autodestruição, como se a vida desejasse a não-

vida, sem, no entanto, mergulhar profundamente em tal desejo, pois 

ele é também mais um fluxo que não merece qualquer forma de 

esforço ou dedicação. 
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Pode-se pensar que há conforto nessa superfície; na 

verdade, há angústia, talvez o único componente profundo desse 

cenário. Há angústia porque parece ser necessário apenas um 

movimento, apenas uma permissão, apenas uma escolha, apenas 

mais um pouco de força e de coragem…, porém, nada disso é 
possível nas sombras, porque as sombras são meras distorções da 

vitalidade. E a angústia se aprofunda e se intensifica, embrulha e 

sufoca, naquele movimento lento em que se definha. 

Pense em um lago, e atrás dele, um céu. Pense em seus 

olhos, por baixo d’água, mirando o céu. Pense no peso do ar, no 
peso da água, que espremem a mente, confusa e agitada. Pense na 

força que ergue, nos pés que se movem, nos braços que 

impulsionam, na vontade de subir, e emergir. Pense no conflito, na 

luta, no nado esforçado e na chegada à superfície… 

 

Imagem: “The Phenomenon of floating” – Rob Gonsalves 
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(publicado em 3 de agosto de 2015) 

DUAS QUADRAS 

R.C. 

 

‘’Você sonha?’’ Ela pergunta naquele tom obliqua e 
dissimulada que adoro. ‘’Claro que sonho. ’’ Acabo respondendo. 
‘’Tá, mas sobre o que?’’. ‘’O mesmo que todo mundo sempre acaba 
sonhando, pra onde estou indo. ’’ E ela acaba rindo da minha cara 

enquanto encara outra estrela no céu não estrelado da cidade, 

‘’Você vai a algum lugar?’’… 

Aonde ir é sempre uma boa pergunta. Provavelmente 

muitos têm a resposta na ponta da língua; a faculdade de direito, 

letras, arquitetura lá naquela cidade nos confins da civilização ou 

aquele curso de medicina, veterinária, jornalismo, química no centro 

caótico urbano. Vou perseguir meu sonho, me tornar aquele ótimo 

profissional e fazer muito dinheiro! Esse é, particularmente, o maior 

desejo de quase todos que acabo conversando no curso. 

Mas qual o ponto de tudo? Nenhum filósofo consegue 

responder. 
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Tudo que fazemos é sempre ir a algum lugar, quase nunca 

paramos. Acabo entendendo muito bem o que é ficar parado. 

Parado no tempo, na situação, no momento daquele memento; não 

confundo com inércia, não sou a merda de um físico. Estar parado é 

ser constantemente constante, sem mudanças significativas – não 

importando quantas novas peles acabe criando, ou quantas 

constelações acabe organizando, é só continuar. 

Continuar sem um fim, buscando sempre algo interessante a 

fazer. Não vou continuar como Rimbaud foi tão menos ébrio 

quanto Verlaine, mas… O que acabo… Sempre acabar, quase nunca 
queremos começar algo, quase nunca começamos. 

…’’Talvez acabe… ’’ acabo dizendo àqueles olhos claros já 

pesados de tanto me agüentar numa madrugada. Estamos deitados 

numa grama sem seu orvalho, já não somos a mesma coisa. 

Acabei de pintar as ultimas bolinhas pretas naquele dia, pedi 

a conta de quantas foram. Acho que todos acabam perdendo a 

conta. Uma bola, um passo adiante ao sonho. Já se foram os 

tempos de um deles por vez, aquelas épocas cinzas com alienantes 

causas sem fundo. Agora, aux armes étudients, peguem suas 

canetas, seus lápis, suas mentes; um novo manifesto lá, o maio de 

68 em pleno inverno inverso. Já deixamos de sonhar como aqueles 

tontos normais. 

Muitos desistiram da rosa do povo, da vontade, da 

mudança. Não acreditam nas palavras, perderam suas idéias. 

Perderam a vontade de deitar na grama e encontrar nas estrelas 

aquelas sensações estranhas, de buscar o que querem… 

Sobre o que sonham, sobre sonhar… Como se é incapaz de 
fazer tal coisa? Essa questão provavelmente intriga até os 

asgardianos mais pacíficos. 
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As estrelas sorriem da mesma forma que esses olhos 

dissimulados… ’’ acabe indo aonde devo ir sabe? Seja lá num 

hospital, numa sala de cirurgia, ou então num cubículo escrevendo 

histórias pra crianças… Vai saber, vou só… ’’ falando sozinho. Seus 
olhos já caíram em cima de mim, como sempre caem, como… 
Inspira, expira… 

‘’Acho que perdemos o nascer do sol’’. 
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(publicado em 29 de junho de 2015) 

DA TEORIA ENTENDIDA 

R.C. 

 

Primeira regra: nunca se apaixone por uma artista. Segunda 

regra: nunca se apaixone por uma artista. Terceira regra: não 

procure se apaixonar por uma artista. Aqueles chamados escritores, 

ou aqueles quase escritores, até mesmo um que tenta ser médico e 

escritor, meio artista, deve sempre obedecer a essas regras. Mas é 

claro que todos irão contra essas, contra essas dicas. É necessário 

aprender sob a própria pele, por a própria mente e o coração em 

uma aventura dessas para entender. 

Poderia dizer: tudo começou no dia no qual a dei um 

caderninho preto para desenho e… Mas não começara assim. Após 
o caderno brigamos, opiniões diferentes. Escutamos historias um do 

outro, trocamos xingamentos publica e escandalosamente. Alguns 

meses depois dançávamos como idiotas debaixo da maior chuva do 

ano. Nem mesmo faço idéia de como chegamos a esse ponto. Eros 

maldito. 



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 22 - 
 

Os livros de biologia e fisionomia acompanham boa parte 

do espaço da mesa. Às vezes distraem, mudam o foco. Certamente 

não funcionam todo o tempo. Sua presença continua forte. Sua 

ausência mais ainda. Horas, dias, palavras, linhas e contornos se 

perdem em tudo que já me disse. Gostaria de não ter estragado 

tudo, de ter… 

O café esfria ao mogno, o chocolate e o pão ficam ao lado 

das canetas. O branco silêncio dos papeis assustam. Os primeiros 

óculos repousam em cima de algum livro. As madrugadas não são 

as mesmas. Deve fazer algum bom tempo desde que adormeci em 

minha própria cama, desde que vi um nascer do sol, um crepúsculo; 

há ainda tanto para ver, escrever, sentir, estudar. 

Dançamos na chuva depois de um filme Cult em preto e 

branco tedioso. Estava com aquele all-star preto de quando nos 

conhecemos e um vestido com flores, como sempre, trajava algum 

jeans e alguma camiseta tecnicamente limpa. Lembro 

particularmente bem desse dia. Há pouco havíamos nos tornado 

amigos de verdade, sem brigas, sem intrigas. Seus desenhos 

decoravam algumas paredes, meus poemas enfeitavam sua estante, 

nossas palavras trocadas preenchiam toda a noite. Sempre dormi 

pouco, sempre odiei não dormir normalmente, mas com você… 

Pego os seus desenhos escondidos nas gavetas. Algumas 

dedicações. Alguns poemas, seus primeiros. Esqueço de dormir de 

novo. 

Nosso primeiro beijo fora naquele dia, depois de 

parecermos dois bêbados na chuva. Consegui lembrar-me de 

dormir naquela manhã. As horas de estudo não passaram de 

momentos rapidamente intermináveis antes de vê-la com aquela 

fita rosada. Por fim, não faço ideia de onde estou. 
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Encontro um papel em branco que não perturba. Começo 

um desenho, círculos e pétalas um pouco tortas. Algumas fracas 

palavras, alguns bobos sentimentos. Alguma luz. Alguma poesia. 

Relembro. Não respeitei as regras as quais criei. Agora as entendo. 

Nunca se apaixone por uma artista. Será intenso o 

sentimento, a emoção, a vontade de sempre estar com e por ela. 

Suas palavras serão mudadas e influenciadas. Poderá depois, caso 

tudo dê errado – e provavelmente dará -, tentar mascarar tudo com 

outras coisas, com alguns livros, estudar ajudará bastante. Mas ela 

nunca sairá de ti. Estará nos seus gestos, nas suas palavras, naquela 

visão de uma flor. Nunca se apaixone por uma artista, 

provavelmente nunca se recuperará disso. Ela o acompanhará de 

perto estando longe, indubitavelmente feliz com outro, com outras 

coisas. Não faça isso. 
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(publicado em 24 de junho de 2015) 

FRIGIR 

Fábio Marmirolli 

 

Certo, certo. Tudo ia dar certo. Era só ele ir com calma. Não 

era um monstro de sete cabeças. Tinha apenas seis bocas, o fogão. 

Girou um daqueles… dá pra chamar aquilo de botão também? Ou 
botão é só o que aperta? Enfim, girou lentamente aquilo. Agora 

sabia que tinha que ser rápido: não podia deixar escapar muito gás, 

para não ser carbonizado em um acidente doméstico besta. 

Apertou o botãozinho (este sim, de apertar) e a faísca elétrica 

acendeu uma das chamas. Ainda bem, porque em todas as festas de 

aniversário em que haviam pedido que acendesse as velas do bolo 

não se saíra muito bem acendendo os fósforos. Aquelas caixinhas 

não eram nada práticas. 

Bom. O fogo já estava lá. Por a frigideira sobre ele não era 

nenhum mistério. Talvez um pouco mais para a direita. Ou para a 

esquerda. Aquilo estava bem equilibrado??? Não queria correr o 

risco de a coisa escorregar para o chão. 
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Então o óleo. Era preciso um pouco de óleo, só um pouco. 

Era? Enfim, assim já estava bom. Talvez só mais um pouquinho. Pra 

dar sorte. 

E finalmente, o passo culminante. O ovo. 

Depois que fosse esparramado ali na frigideira e começasse 

a chiar não daria mais para parar. Teria de seguir em frente do jeito 

que fosse. Do jeito que desse. Muita calma nessa hora. Respirou 

fundo. Segurou com cuidado o ovóide alimento. Não ia dar muito 

certo quebrá-lo direto na frigideira, ia acabar jogando óleo sobre si 

próprio. Talvez uma xícara servisse. Já tinha visto a vó fazer algo 

semelhante, achava. 

Agora era só despejá-lo ali. 

Só vertê-lo. 

A frigideira já chiava um sinal de alerta, como se o tempo 

estivesse acabando. 

Vamos, Carlos, dizia para si mesmo; você é um homem feito, 

já enfrentou coisas piores e mais complexas. Faça! 

E ele fez. 

No final das contas, a sujeira na cozinha (principalmente a 

incrustada na frigideira) foi difícil de limpar. Mas o ovo estava 

comestível e nem estava ruim assim, embora um pouco de sal fosse 

cair bem da próxima vez. 

Carlos congratulou a si mesmo. 

Fritara o ovo. 
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(publicado em 24 de maio de 2015) 

A ROSA DA METRÓPOLE 

Fábio Marmirolli 

 

Era uma flor rodeada de concreto. Uma rosa que brotou do 

asfalto, daquelas que nem Drummond teria previsto. Era leve a seu 

próprio modo de quem não se deixa levar. Era única, como só uma 

criatura simples e sem exageros pode ser. 

Aliás, não sem exageros. 

Certos exageros dão graça à vida. 

Era verde como qualquer vegetal, Suas pétalas, de um 

vermelho que às vezes parecia um tanto tímido, de uma finura com 

ares de frágil (mas quando veio a tempestade, o vermelho ainda 

manteve-se vivo e uma pétala sequer caiu). 

Se tinha exageros em seu ser, era na graça de seu florir. De 

se abrir ao sol de todo dia e reluzir junto a todo o cinza daquele 

mundo. 

Não deixava ela também de ser recoberta pela fuligem sem 

cor daquele ar monótono e pedregoso da metrópole. 
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Não era como a beleza selvagem das plantas e feras que se 

costuma narrar nos romances de cavaleiros e feiticeiros. Pelo 

contrário, diferente desses primores da natureza, que com seu luzir 

e suas cores desafiam tudo aquilo que é urbano e esfumaçado, ela 

própria era parte daquilo tudo. Uma flor urbana, cujo brilho não 

poderia ser longe dos viadutos e da pressa dos minutos. 

Não era falsa como flor de plástico ou idealizada em 

perfeições inexistentes como flor de vidro. Ela tinha seiva e tinha 

sombra. Tinha dor e tinha erros. Não deixara de viver um momento 

sequer as agruras que o mundo reserva a todo ser vivente. 

Para o homem que passava apressado não era das flores a 

mais bela, a mais exótica ou mesmo a mais perfumada. E mesmo 

muitos dos que pararam para olha-la, é certo que grande parte não 

lhe deu grande importância. Alguns poucos acreditaram poder tê-la 

em seus jardins, mas ela não era do tipo que poderia colher fácil. 

Tinha espinhos sim. Ah, como tinha espinhos e como se valia 

deles, vezes e vezes para evitar o toque indesejado daqueles 

amantes sedentos que se passavam e se faziam de floristas de bom 

coração. É claro que por vezes se entregou. Se entregou aos mais 

diversos caminhos, mesmo aqueles questionáveis ou mesmo 

julgáveis. 

Tinha um asco maior que tudo, inclusive, ao julgamento 

alheio. À hipocrisia dos seres que lhe relegavam, por ser flor, o 

papel único de ser bela, imóvel e calada. Quando lhe impunham a 

conformidade, ou mesmo quando outra flor era vitima de tal 

inescrúpulo, era que seu vermelho se inflamava e os espinhos mais 

do que nunca queriam fazer sangrar o que viesse. 

Ainda assim, não deixava de ser centrada. Erguia-se reta em 

seu caule, seu eixo, e conseguia manter-se bem a bem no formato 

que queria desempenhar. 
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É claro que haveria sempre aquilo que a derrubasse. Mas 

levantar após a queda não é privilégio de flores e muito menos algo 

de que foram privadas. 

E ainda assim, em sua vida cinza, em seu corpo verde, em 

sua alma vermelha, havia espaço para sonhar. Sonhar com pureza e 

liberdade, qual voo de pássaro, com um pouco de terra macia onde 

pusesse recostar, se sentir segura e amparada, sem que o mundo a 

acusasse de perder sua independência, sem que ela própria se 

julgasse traidora de seu próprio caminho. 

No fundo, ela só queria viver como acreditava que uma flor 

deveria viver, sem que ninguém dissesse (ou mesmo pensasse) algo 

a respeito. 

Queria, como qualquer cria deste mundo, ser feliz. 

Mas sempre existirão pessoas que pisam em flores. 

E haverá dor, seja na mata, seja na rua. 

Para a flor que chama o asfalto de lar, cada dia é uma vitória. 

E a vida nem sempre é plena. 

 

  



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 29 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÔNICAS  
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(publicado em 29 de setembro de 2016) 

FÚRIA DE ALMA 

Rafa Drive 

 

Não sabia mais o que fazer parar tirar aquele peso do seu 

âmago. 

Procurara psicólogos de diversas formações, os quais 

gastavam suas teorias de forma vã. Psiquiatras receitavam um arco-

íris de tarjas para tentar resolver aquele problema que não estava 

contido nos mais renomados livros baseados no empirismo e nas 

diversas suposições.  

Padres benziam, pastores tentavam expulsar supostos 

demônios, monges, gurus, mães-de-santo, ciganas, bruxas: nada. 

Buscou diversos autores nas infinitas prateleiras das 

bibliotecas e das livrarias. O oriente e o ocidente não possuíam a 

solução para sua inquietação. Não sabia mais o que fazer. 

Pensou em partir, não para a Inglaterra, Rússia ou coisa do 

tipo, mas partir para um lugar que nenhum homem conhece. 
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Decidido, pegou um lápis e pensou em deixar seu adeus 

para quem se importasse com sua partida. Uma, duas, três páginas 

escritas. Centenas de lágrimas. 

Sentia um alívio finalmente. 

A necessidade de exteriorizar os sentidos era maior que sua 

compreensão. 

 

Decidiu ficar.  
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(publicado em 19 de maio de 2016) 

O MELHOR ANO DA FACULDADE É 
O PRIMEIRO? 

Anônimo 

 

“Aproveita muito porque esse vai ser o melhor ano da 
faculdade e só se é calouro uma vez”. Ta aí uma frase que você já 

deve ter ouvido. Mas por que deveria o primeiro ano ser o melhor? 

Na minha nem tão humilde opinião, o ano de calouro, para muitos, 

preenche todos os requisitos para ser o pior ano da graduação. 

Infelizmente, a alegria do que possivelmente foi sua maior conquista 

até então, ser aceito na universidade, ainda é logo eclipsada pelo 

medo de ser agredido, de ter sua dignidade ferida, de ser obrigado 

a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Se você é natural de 

outra cidade, também será uma preocupação como você viverá 

longe de casa. É preciso encontrar moradia. Você deixa o conforto 

do seu lar para dormir vai-saber em que condições. É possível que 

tenha que cohabitar com desconhecidos, com pessoas distintas de 

você em tudo, o que torna a convivência sempre mais difícil. Os 
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custos extras de te bancar fora de casa podem apertar seu 

orçamento. 

 

Você senta numa sala de aula para estudar alguma coisa 

diferente do que viu no colegial ao lado de rostos desconhecidos. 

Você deixou amizades cultivadas diariamente por tanto tempo e 

agora te dizem que esses estranhos vão fazer deste o melhor ano 

da sua graduação. As pessoas te chamam para todo tipo de coisa: 

treino, liga, centro acadêmico, festa, coletivo, prometendo que tudo 

isso vai ser muito ~dahora~. Talvez você vá, e não seja lá tudo isso. 

A culpa não é necessariamente sua. A galera é boa de marketing. 

Desde o começo das aulas até o solstício de inverno (21 de 

junho, para quem já esqueceu a Geografia), os dias vão ficando mais 

curtos e mais frios. Deixando de lado o debate sobre a melhor 

temperatura, o clima invernal é mais melancólico. Toda a postura 

corporal mais compacta mexe com como você se sente, como você 

pensa. Então, se você não estiver curtindo muito o primeiro 

semestre da faculdade, me parece que a tendência é isso piorar no 

decorrer dele :/ . 

Apesar da distância da família, dos amigos, dos lugares 

conhecidos, do pão da padaria da esquina de casa, apesar da 

insegurança, do medo, talvez da solidão, te repetem o adágio até 

que penetre na sua pele, que vai ser o melhor ano da sua faculdade. 

Só pra não terminar com um acorde menor: 

Mas aí vêm as férias e, quem sabe, uma recarregada nos 

ânimos. O segundo semestre começa friozinho, verdade, mas vai 

esquentando e os dias ficando mais longos. Com sorte você já vai 

ter encontrado um grupinho, o mundo universitário já vai te parecer 

mais familiar, sua vida vai estar mais estruturada. Cada pessoa tem 

seu tempo. Não liga se parecer que todo mundo tá super curtindo e 
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você é o único com pirações escalafobéticas. Te garanto que isso 

não é verdade. 

O primeiro ano de faculdade não vai ser o melhor para todo 

mundo. Pode ser para muita gente. Não foi para mim. Pode ser que 

também não seja para você. 
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(publicado em 21 de dezembro de 2015) 

SOBRE FÉRIAS, CAMINHOS E 
TORTURAS 

Anônimo 

 

É curioso como duas breves semanas de férias causam 

grande inquietação na alma. Isto porque, em aulas, temos nossas 

mentes sempre ocupadas com aulas e provas e matérias e nomes 

para decorar, restando, assim, pouco tempo para que reflitamos 

sobre nós mesmos. Ligamos o piloto automático para o resto. 

No entanto, assim que nos desfazemos dessas ocupações, 

deparamo-nos com algo muito mais complexo de se lidar: nós 

mesmos. Porque, não sei quanto a vocês, mas eu me considero 

muito mais complexo de lidar e entender do que qualquer unidade 

curricular. E aqui estou, às 04:27 de uma madrugada qualquer, 

tentando me compreender. Analisando todas as possibilidades que 

tenho na vida e me perguntando o porquê de eu, ainda assim, 

sempre escolher a mesma opção. Em um caminho com infinitas 

bifurcações, trifurcações, petafurcações, enfim, n-furcações, eu 

sempre escolho a mesma estrada. 
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Fico refletindo sobre todas as oportunidades perdidas, as 

vivências perdidas. Muitas, muitíssimas, sem dúvida. Considerando a 

vida como um percurso sem volta, enxergo que minha infância, 

minha puberdade e minha adolescência foram atiradas no lixo. 

Talvez tenha sido graças ao desperdício desses 10 anos da minha 

vida que eu tenha conseguido entrar tão cedo na faculdade. Mas 

não. Isso é apenas uma desculpa. Minhas escolhas sempre foram 

erradas, nunca dependeram do estudo. Sempre tive a oportunidade 

de ter uma vida social decente e estudar ao mesmo tempo. Teria 

conseguido entrar na faculdade da mesma forma. O limitante para 

minha inserção social sempre fui eu. Mas por quê? Medo? Talvez. 

Provável. Inadequação social? Outro fator contribuinte. Em fato, não 

penso muito como a maioria dos meus colegas de turma e curso. 

Não sei mais como desenvolver esse lado do assunto. Beco sem 

saída na minha mente. Como disse, eu sou mais complexo que 

qualquer disciplina. 

Se não me adequo à maioria, poderia me adequar à minoria. 

Possível. Realizo, dentro do possível. Mas algo me incomoda. 

Quando vejo os outros, aquela maioria na qual não me encaixo, 

incomodo-me. Há algo neles que desejo, mas não sei bem o quê. 

Acredito que seja justamente o fato de não levarem a vida tão 

duramente como eu. Não se martirizarem tanto. Não tornarem a 

vida um fardo maior do que já é. 

Em verdade, gostaria de corrigir o início desse texto. Disse 

que quando entrAMOS em férias, começAMOS a pensar em NÓS 

mesmoS, o que se mostra difícil. Corrigindo: quando entrO de férias, 

começO a pensar em MIM mesmo, o que se mostra difícil e 

TORTURANTE. Nunca chego a lugar algum, apenas remexo a ferida 

que está e estará sempre aberta em mim. Pelo menos até que eu 

consiga mudar de estrada, se eu algum dia conseguir fazê-lo, para 
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evitar que também a vida acadêmica, a adultidade e todo o resto da 

minha vida sejam tão patéticos quanto ela foi até agora. 
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(publicado em 16 de junho de 2015) 

UMA ESCOLHA EQUIVOCADA 

Anônimo 

 

Que me desculpem os matemáticos, a alguns dos quais devo 

muito do pouco que conheço sobre essa ciência, mas na minha 

opinião um termo específico deveria ter recebido outro nome: a 

diferença. 

Não é difícil entender o conceito de subtração, algo como 

retirar, diminuir o todo em uma parte. Difícil, pra mim, é achar um 

nome que substitua de maneira mais adequada o termo “diferença”. 
É difícil, para mim, adequar o referente ao referido, nesse 

caso, pois carrego um conceito diferente sobre “diferença”: ao invés 
de subtrair, ela sempre soma. Pensemos em todas as vezes em que 

algo diferente (inicialmente tido por estranho) nos cruzou a frente. A 

diferença inquieta, aflige, conflitua o nosso “eu”. Porém, por mais 

aflitos e inquietos que estejamos, sempre saímos com mais desse 

contato do que quando entramos. A diferença nos leva a pensar, a 

refletir, a estabelecer novas conexões neuronais, a remodelar 

padrões, a romper paradigmas morais, emocionais, familiares, 

sociais, sexuais, etc. Honestamente não entendo como podemos 
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designar algo que diminui pelo nome de algo que sempre 

acrescenta. 

E como seria chato se não houvesse diferenças pelos 

mundo! Dias sem variedade de formas, cores, aromas, sabores. Sem 

contar na fuga ao aspecto único do ser humano. A uniformização 

de qualquer característica humana vai contra um dos princípios que 

nos permitiu dominar o meio em que vivemos: a flexibilidade ante a 

situações diversas. 

Por que então não aprendemos o que podemos somar com 

as diferenças que nos permeiam, ao invés de tentarmos adotar 

sempre um único modelo invariável? Por que não aprendemos que 

diferenças, embora incômodas a princípio, instigam-nos a crescer? 

Por que não ensinamos às nossas crianças que diferença, ao 

contrário do que lhes possa ter sido ensinado, não diminui, mas 

agrega? 

Como já dito, tenho dificuldades em achar um nome 

substituto para o termo matemático consagrado que consiga 

atender às definições da ciência exata. “Falta”, “débito”, “ausência”, 
“lapso” são meras sugestões, as quais facilmente superadas. Mas 
não chamem de “diferença”, algo que a vida me ensinou que só 
vem pra somar. 
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DESENHOS 
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(publicado em 2 de junho de 2016) 

PEIXE 

Angeline Dunkelheit 
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(publicado em 17 de novembro de 2016) 

11/06 – 02:19  
ou  

UNIVERSITÁRIOS 

Um Andarilho e sua Lira 
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(publicado em 16 de junho de 2016) 

ESPERA 

Um Andarilho e sua Lira 
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(publicado em 7 de abril de 2016) 

RAPPELLE-TOI BARBARA  
ou  

ÁRVORE SOBRE FUNDO DEGRADÊ 
DA NOITE 

Angeline Dunkelheit 
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POEMAS 
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(publicado em 15 de dezembro de 2016) 

DESVIO 

Mariana Kurowski 
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Errante.  

De lugar nenhum,  

É apenas de si. 

É livre, é inapta 

A adaptar-se à via, 

É para o todo, é para si. 

 

Surge em labirintos, 

Corredores de uma direção. 

Atravessa a estrutura, 

Chama a atenção. 

E dança e rodopia e sorri, 

Despertando o encanto 

Das adaptações a um fim. 

 

Apresenta-se 

Vestida de infinito 

Pela possibilidade 

De tornar-se mais asas 

E de (des)enraizar-se. 

 

Raiz aérea. 

Raiz profunda... 

E desenraizada. 

 

Olhos brilham 

Por pouco tempo. 

A aparição se esvai... 
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E vai ao sem-rumo. 

 

Não se apega  

Não permanece. 

 

O que fica  

É a possibilidade 

De um porvir, 

Guiado pelos olhos errantes 

De quem foi tocado 

Por aquelas asas, 

Profundas como uma raiz... 

 

Raiz interna, 

Dela 

E de tudo, 

Mergulhando 

No desvio que voa, 

E emergindo 

No desvio que dança. 

 

(Imagem de Andy Bennett) 
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(publicado em 1 de dezembro de 2016) 

COMO CONSEGUEM? 

Tars 

 

Atualmente tenho me sentido deslocado, 

Como se eu não fizesse parte desse planeta, 

dessa espécie. 

Juro que já tentei seguir o “Se não pode vencê-los, junte-se 

a eles” 
Mas algo dentro de mim me impede de compartilhar dos 

mesmos sentimentos de vocês 

Dessa alegria 

Dessa felicidade 

Dessa euforia 

Dessa certeza 

Dessa paz 

Desse sentimento de vitória 

Que vocês esbanjam a cada nova notícia na internet e 

televisão 

Por isso eu lhes pergunto: 
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Como conseguem? 

 

Como conseguem 

Ofender uma pessoa com a mesma facilidade com que 

piscam os olhos? 

Me digam, como conseguem? 

Como se faz para olhar nos olhos de alguém 

No espelho da alma 

e dizer que uma pessoa não presta, 

Que ela é um lixo 

Que ela é burra 

Que ela é a escória da sociedade 

E a razão de todo o mal 

Me digam, por favor! 

 

Como conseguem 

Chegar em casa e olhar para a face de seus filhos 

Mesmo sabendo que o conforto em que eles se encontram 

Foi às custas do sofrimento alheio 

Foi às custas de roubo 

Foi às custas de vidas 

E mesmo assim não sentir uma gota de remorso? 

 

Como conseguem 

Força para agredir um indivíduo apenas por ele ser diferente 

de você? 

Por ele ter um tom de pele diferente, 

Ou olhos diferentes, 
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Ou cabelos diferentes, 

Ou pensamentos diferentes. 

Como? 

De onde vem essa força 

Essa vontade 

Que lhes permitem sussurrar e dizer e gritar a plenos 

pulmões 

Viado 

Traveco 

Criolo 

Preta suja 

Sapatão 

Bicha 

Puta 

Vadia 

Hein? Como? 

E com tanta naturalidade… 

 

Como conseguem 

Ensinar? 

Virar para uma criança inocente 

Cheia de sonhos e dúvidas 

E dizer que a partir de agora ela deve tratar uma pessoa 

com nojo, 

com ódio 

Pois ser diferente é ruim 

E a diferença se cura com ódio 

Está no livro, venha ver 
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Não com essas palavras 

Mas vocês as fazem ser… 

 

Eu tento, 

Juro que tento 

Até me aproveito de momentos de raiva 

Para facilitar 

Mas toda vez que ajo dessa forma uma sensação estranha se 

abate sobre mim 

Uma sensação de culpa 

Um peso no estômago 

Um remorso terrível 

E infelizmente eu não aguento 

Sou fraco 

E peço perdão… 

 

A todos aqueles que confiaram em mim 

Que buscaram me ensinar continuamente 

Que me deram exemplos e mais exemplos 

Da teoria à prática 

Infelizmente eu peço desculpas… 

(Viu, mais uma vez eu não consegui) 

Mas eu não consigo 

Não sou capaz 

Sou incapaz de não sentir 

 

Mas não se preocupem que não serei uma ameaça 

Estou ciente que sou minoria 
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E que minorias aqui não tem vez 

Mas saibam que vocês me impressionam 

Pois viver cada dia dessa forma não é para qualquer um… 

Deve ser algum tipo de superpoder 

Ou habilidade extraordinária… 

Talvez estejamos evoluindo e não sabemos! 

Deixando de ser a espécie Homo sapiens 

Deixando de ser gente 

Deixando de ser humanos 

E se tornando algo diferente 

Uma coisa sem fraquezas 

Sem incertezas 

Sem sentimentos 

Sem tudo aquilo que nos torna o que somos 

 

E aqueles que não se encaixam 

Os não adaptados 

Os incapazes 

Os anormais 

A natureza fará o seu papel 

E dará espaço a algo novo: 

 

Os Desumanos  
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(publicado em 10 de novembro de 2016) 

GAROTA 

A. Dunkelheit 

 

Garota, pare de criar seus próprios labirintos. 

Eu sei que você só quer saber 

De fugir pra sobreviver 

Cadê seu sentido? Não tem nenhum. 

É isso que busca? Então porque cria paredes 

Ao invés de pontes? 

Se prende a redes 

Procurando o comum? 

 

Garota, não adianta querer se vendar 

Eu sei que você vê. 

Você pode andar 

Você pode correr! 

Por que insiste em pisar em ovos? Por quê? 
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Tudo isso te machuca, eu sei. 

Mas de quem é a liberdade? 

De quem senta ou de quem sente? 

Pra quem você mente? 

 

Garota, o mundo não é seu 

Mas você não é dele. 

Deixe o controle para os limitados 

Os quadrados para os estagnados. 

Você nasceu pra girar! 

Não deveria parar… 

 

Garota… Não se odeie 

Você é pequena demais pra carregar o mundo nas costas… 

Você não tem as respostas… 

Mas ninguém tem. 

Somos pequenas partículas 

Com egos ilusórios 

Os pequenos se sentem grandes 

Apenas por estarem limitados 

E não conseguirem ver o infinito. 

 

Nada… Imerge em sua imensidão. 

Você pode ser pequena, 

Mas é profunda… 

Só espero que não se afunda.  
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(publicado em 12 de outubro de 2016) 

Poema sem título 

de Sá 

 

O teto, iluminado de amarelo, 

Vê-se manchado por sombras dançantes. 

 

O aroma de incenso; 

O sabor de café forte; 

Um vento frio entra, 

Sem ser convidado, 

Bem-vindo 

 

Tão armada, 

A existência não é capaz de se despir. 

Em suas rachaduras, 

Caleidoscopicamente, 

Fragmenta a luz: 

Inunda de cores um entorno sóbrio; 
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Miragens de um ser fractal. 

Alma fluida toma forma em feixes retilíneos 

E se desmancha entre instantes 

Transbordando essência Indomável 

 

Vibra, 

Mas não ressoa. 

Harmonia ancestral, 

Visceral por definição, 

Satura, mas não completa 

 

Quanto cabe onde tormentas tão contidas já passaram? 
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(publicado em 5 de outubro de 2016) 

FLOGÍSTICA DA PAIXÃO 

F 

 

Rememorando a inflamação 

Meu coração se lembrou de você 

Pois os sintomas que nela se vê 

Referem-se a ti, não há exceção: 

 

Calor, pois é chama, fogo, clarão 

Tal qual derreto a tua mercê; 

És rubor que ao quedo toque me lê 

Me deixa sem jeito, em vermelhidão 

 

Tumor pois de alegria me entumeço 

A cada instante dedicado a ti 

No mundo de prazer que é teu sabor 

 

E a dor é sofrência de que padeço 
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Por não saber lidar com o que senti, 

Quando perdi as funções por puro amor 
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(publicado em 22 de setembro de 2016) 

MOSAICO DRUMMONDIANO 

Anônimo 

 

O amor bate na aorta 

E o sentimento do mundo 

Que salta do meu coração 

Não pesa mais que a mão de uma criança 

(A mão infinita 

A mão-de-olhos-azuis de Cândido Portinari) 

 

Daqui estou vendo o amor 

Cravado no centro da estrela invisível 

Tem mil faces secretas sob a face neutra. 

 

Amor tão disparatado 

Desbaratado é que é 

(de fogo embriagador, que lavra súbito)… 

Não cabe no infinito: 
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Faísca na medula 

Penetra surdamente no reino das palavras 

com teu poder de palavra 

e teu poder de silêncio 

 

O amor bate na porta. 

 

Trouxeste a chave?  
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(publicado em 15 de setembro de 2016) 

Poema sem título 

de Sá 

 

Depois de me perder em mim mesmo, 

Como Mário de Sá 

Decidi andar a esmo 

Sem saber se eu estava lá 

 

Esta angústia de quem se perde 

Por muito perdura 

E só se encerra quando percebe 

Que apenas se acha quando não se procura 
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(publicado em 1 de setembro de 2016) 

NOCTÍVAGO DESPERTAR 

Anônimo 

 

Absteve-se de escorrer 

Não firmou-se chaga insuportável. 

Mas sopitou, latente 

Sem permitir intervalo de suspiro. 

 

Gritou em silêncio 

Um grito mudo, surdo, oco 

Que recordava, ininterrupto, sua existência 

E bradava a permanência 

Pífia e repugnada 

Do devir inesperado. 

Dissolveu com impassível serenidade 

A solidez do consagrado 

E da cômoda acinesia. 

Inundou labirintos impermeáveis 
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Com morna água: geriu balneário. 

E desfez a genuinidade 

Do estar a sós dantes institucionalizado. 

Fecundou fantasmas 

Que, em repouso e vigília em berço pétreo 

Devoraram-se a si mesmos. 
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(publicado em 25 de agosto de 2016) 

Poema sem título 

de Sá 

 

Imperativos do medo 

Com martelos mandados 

Desconstroem quando aceito 

Do coletivo, soldados 

 

Da palavra de ordem 

Essa geração é temente 

Criticam o que dizem 

Mas não o que sentem 

 

Deixe o viver para lá 

Isso traz mágoas 

Venha fazer revolução na rede 

Destruir muros 

Pra construir paredes 
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Façamos odes à liberdade 

Leiam seus mandamentos 

Digam como eu digo 

Para evitar julgamentos 

 

Ousem ousar como nós 

Mas se sair dos moldes 

Sofrerá punição atroz 

 

Arme-se do criticismo 

Mas aponte para lá 

Se mostrar minhas falhas 

Como vou lidar?  
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(publicado em 18 de agosto de 2016) 

AMOR LIVRE 

J.M. 

 

Conheci o Felipe. 

Felipe é um cara maravilhoso e assim começamos nossa 

história. 

Certo dia Felipe encontrou Ana no metrô, uma mulher 

incrível. 

Trocaram olhares. 

Ambos poderiam ter vivido um momento incrível. 

Mas Felipe é meu. 

Felipe não é dele, Felipe é meu. 

Felipe não queria me magoar. 

Felipe entrou no metrô e foi embora. 

Se Felipe tivesse vivido um momento incrível com a Ana, 

onde eu teria ficado na vida dele? 

Felipe deixaria de me amar se ele vivesse algo incrível com a 

Ana? 
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Ninguém sentou comigo quando eu era pequena e me 

ensinou que eu só poderia amar Felipe e que Felipe só poderia me 

amar. 

Mas eu aprendi assim. 

Felipe aprendeu assim. 

Felipe abriu mão de viver algo incrível na vida dele porque 

ele é meu. 

Felipe me ama e não quer me perder. 

Mas Felipe me perderia por viver algo incrível com a Ana? 

Por quê?  
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(publicado em 11 de agosto de 2016) 

O AMOR BATE NA AORTA? 

Anônimo 

 

O amor bate na aorta? 

O amor bate na boca 

Soca os lábios e arranca os dentes 

O sangue que escorre da gengiva 

Tem gosto amargo 

 

Essa ferida às vezes não sara nunca? 

Sara amanhã, com certeza 

Pra ele te dar outra porrada 

Porque, se é passageiro, é crush 

(Crush, aliás, também quer dizer destruir) 

O amor é doença crônica 

 

Concordo, Carlos, que amor é bicho instruído 

Malandro, safado, esperto 
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Sabe como reconquistar facinho facinho 

Tem lábia, tem charme 

Como todo cafajeste 

 

Sabe, Carlos, esse seu jeito de falar do amor 

Só pode ser de quem tá enamorado  
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(publicado em 4 de agosto de 2016) 

Poema sem título 

Bardo Imberbe 

 

Cores imperfeitas 

Permeiam o espaço disforme 

Compactuam, formando uma composição 

Tão real que não se define por conceitos 

Linhas dançam pelo espaço vazio 

Uni 

Bi 

Tri 

Tetradimensionalmente 

Dispostas segundo equações desconhecidas 

Tão ferozmente buscadas pelos etéreos sonhadores 

E filósofos 

 

Talvez só caiba se desculpar por tentar fazer perfeição 

Do traçado descuidado 
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Da escolha de cores 

Da talvez não espontaneidade técnica 

Pois o valor ressonante reside 

Na mesma incompletude da alma que contempla 

Se concretiza a arte na colisão irreversível 

Completa 

Imprevisível 

De duas vivências emocionais 

— Sem necessidade de complementaridade, 

Importando apenas a sinfonia sinestésica que segue. 
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(publicado em 28 de julho de 2016) 

REFLEXÕES DO CURSINHO 

Anônimo 

 

Ultimamente tem sido a rotina 

Lembrar que o míope forma a imagem 

Antes da retina 

Lembrar que base e ácido reagem 

E que base orgânica é amina 

 

Nessa noite de insônia eu escrevo 

Confessando para a Lua 

Que tentei decorar todo tipo de relevo 

Mas a verdade é nua e crua: 

 

A vida é mesmo dinâmica 

Mas não é um sistema conservativo 

Aonde não se altera a energia mecânica 

Resta-nos conviver com o paliativo 
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De que talvez viemos de uma sopa orgânica 

E passamos pelo processo de seleção cumulativo 

 

Sócrates, Platão, Aristóteles 

Tentaram em vão definir a verdade 

Pitágoras, triângulo retângulo isósceles 

Mas talvez ela seja simplesmente a honestidade 

E não a ganância dos bunda-moles 

Que sempre a corromperam com a vaidade 

 

Rotina fácil é de um liberal 

Acredita piamente na meritocracia 

E no poder de seu grande capital 

Grita, com toda sua cortesia: 

“Oportunidade para todos é igual” 
Causando histeria 

No pobre marginal 

Que no vocabulário da burguesia 

É simplesmente um vagal 

 

Rotina é esperar sempre o fim de semana 

Ver a pessoa esperada 

Perversa a raça humana 

Quer amar e ser amada 

Se a acha a criatura mais inteligente já criada 

Mas como está a vida do cortador de cana? 

 

Enquanto isso você reclama 
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De estudar o dia todo 

Tendo ao lado pessoas que você ama 

Nunca teve que pegar um rodo 

Ou arrumar a cama 

Com a mente atolada no lodo 

A madrugada chama 

Você é ridículo como um todo 

 

Se é mesmo um comunista 

Vá logo para a faculdade 

Faça sua lista 

Ajude uma comunidade 

 

Nunca perca o lado humano 

Não queira dinheiro 

Trate o burguês e o mano 

Como seres do mesmo chiqueiro 

 

No qual você está incluso 

E nesse grande mundo 

Cheio de vida e moribundo 

Torço que o homem seja só um intruso. 
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(publicado em 21 de julho de 2016) 

Poema sem título 

M.L. 

 

A beleza de teu dia 

Começar com uma xícara de café 

Reside em poder determinar quando queres aceitar 

Que não tem mais volta para teu sono 

Bem como permite dizer que os dias frenéticos demais para 

um simples gole nunca aconteceram 

 

Bebamos honradamente nosso café 

Pois há sempre edifícios sólidos para serem desconstruídos 

Nos novos dias que se iniciam  
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(publicado em 14 de julho de 2016) 

SEM SENTIDO 

A.D. 

 

A queda é o que nos espera, 

Uma circuncisão de expectativas. 

Uma vida, algumas vias, 

Qualitativas, mas não ativas. 

 

Mas quando se tenta olhar para onde estamos indo, 

Uma torsão da coluna e outras colunas se batem 

E as paredes te atingem 

E as dores quase te abatem. 

 

Vale a pena saber a verdade? Saber o que te atinge? 

No final das contas resta quem finge, 

Quem consegue se entregar à queda 

Sem abrir os olhos. 

Não cansa ver as formas passando 



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 83 - 
 

Sem nos agarrarmos a nada? 

Vale a pena querer amar se a vida não é amada? 

Por que essa vontade de ser amada? 

Para não nos acharmos um nada? 

 

Ou esperarmos alguém que nos agarre no ar 

E nos impeça de cair? 

Como saber se há alguém em quem confiar? 

 

Já não sei que regras me prendem para violar. 
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(publicado em 7 de julho de 2016) 

O BAILE 

Anônimo 

 

Meu amor 

Nossos corpos dançam 

Mas as almas se ausentaram 

Em despeito à partitura 

 

O Amor, coisa em si 

Bailando a sós, em escala menor melódica 

Não preenche o vazio do salão 

 

Não desfaz a ausência 

De um Ser n’Outro 

 

Meu querido 

O doce desses lábios voluptuosos 

Que em ardência se tocam 
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E se confundem em rubra comunhão orgânica 

 

O translúcido ensejar 

Fecundado pelas promessas e esboços 

Que idealizam um porvir quimérico 

E terno e lírico 

 

Não orquestram 

Com maestria e faculdade 

A dissolução da ausência de nós 

Em Nós 

 

Portanto, meu amor 

Tomo para uma dança a falta 

E, finda a música e o tinir dos saltos 

E o bailar das cortinas 

E o oscilar do maestro inebriado 

 

Em vestes gravadas 

Pela peremptoriedade, 

Por completo me ausento 

Do salão.  
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(publicado em 30 de junho de 2016) 

TRANSPORTE PÚBLICO 

G.T. 

 

Está em pé, no metrô, inacessível, resguardado por sua 

barba. 

Coração de pedra, mas de pedra mole. 

Há muita gente ao seu redor,… 

Com diversas histórias, 

Mas a única vida que importa no momento é a dele. 

Fechado, 

Inacessível, 

Chora por dentro enquanto escuta Alceu, 

Pensando na belle de uma tarde que nunca chega. 

 

Já é tarde. 

É tarde na sua alma. 

É tarde para os desejos e sonhos infactíveis? 

Nada importa agora e a alma ainda chora por dentro 
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(cada vez mais sensível). 

Alguns disseram que é seu ascendente. 

Outros, que é a sua inabilidade para amar que o faz 

constrito. 

Distante, 

Ele não pode escutar ninguém, 

Nem nada do que falam, 

Nem o que pensam. 

E pensa nos amores que ficaram, pensa na casa que ficou e 

tem saudade de sua avó que deixou de ficar. 

A vontade de beber café chega – se repentina ou 

paulatinamente, ele não sabe. 

Perplexo, 

Se dá conta de que há muito ainda a ser feito, 

E conta os planos pro mundo, 

E conta outra vez as pessoas 

E lembra que são muitas. Ele para. 

Neste momento, suas vontades não são mais importantes 

Que a fome do garoto olhando os doces na vitrine 

Ou que a urgência gritada pela sirene distante 

Ou que os sorrisos das mulheres que ele ama.Ainda há 

muita gente. 

Inacessível, 

Reflexivo, 

Olha pra rua 

E repara em sua beleza. 

Sente que o mundo também é bom. 

Num acesso de alma, 
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Sua barba deixa de ser escudo 

E ele finalmente consegue sorrir. 
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(publicado em 23 de junho de 2016) 

EXPERIENCE IN PIECES 

M.L. 

 

Fragmented through its own reality 

Paths diverging as it all comes in 

Experience in pieces 

 

Moment, come, stay a little longer 

 

A composition made of the pollockian input 

It all brings itself together 

Somewhat, more meaningful than at first 

 

By means of an unspeakable language 

In the end, a message in nothing but the oldest of those 

 

When it is possible for you to understand 

The art all around you is captured 
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A frame of an infinitesimal close past 

That you can no longer feel 

An yet hold forever 

 

– Until the next one comes around. 

 

Neurophysiology of love  



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 91 - 
 

 

 

 

(publicado em 9 de junho de 2016) 

DISTRIBUTIVA 

Anônimo 

 

O sorriso 

Primeira vinda 

Quando o passado se faz presente 

Simples realidade 

Simplesmente vivida 

– Vivenciada  – 

Com o olhar privilegiado 

De quem não mais se prende 

Ao papel espectador 

 

In Memorian 

Instantes fugazes 

(Para sempre; perdidos)  
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(publicado em 26 de maio de 2016) 

CONSELHO DE AMIGO 

Anônimo 

 

Sê amigo de teus amigos 

Vive com eles de maneira intensa 

Chora, ri, briga, perdoa, abraça, beija 

 

Mas não esquece 

Que tens influência sobre eles 

Que tuas palavras entram 

E os provocam 

Que tens poder de levantá-los 

Ainda que o mundo e eles 

Sintam o fardo da queda demais pesado 

 

Não esquece 

Que teus conselhos são os melhores 

Mesmo que tu nada saibas 
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Porque vêm da alma 

Que a tua frase dura 

Às vezes é necessária 

Que tu fazes parte da família deles 

Que és extensão de sua casa 

 

Não esquece 

Que teu riso é tão lindo 

E teu choro é tão cativo 

Pra deixá-los à parte disso 

Que vão-se os amores 

E ficam os amigos 

E, só estes, Vinícius e todos nós 

Não suportaríamos perder 

 

Não esquece 

Jamais 

De ser amigo de teus amigos  
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(publicado em 12 de maio de 2016) 

BRAVO! 

Matheus Martins 

 

Bravo! 

Reverências peço ao grande espetáculo 

Que com tão alta frequência exibido 

Mantém a qualidade em todas as sessões 

E tem seu intuito devidamente cumprido 

 

Bravo! 

Aos regentes que para si governam, 

Aos curandeiros que antes ouro esperam, 

Aos tão fortemente cerceados por uma vil inquisição moral 

Que os impede de dizer toda e qualquer asneira que 

venham a pensar 

 

Bravo! 

Louvados sejam os mestres desviados 
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Que no conhecimento escondem uma semente de opinião 

E reverberam pela hierarquia do ensino 

Uma mentalidade não questionada de opressão 

 

Bravo! 

Ao bobo que vê coroa em seu chapéu de guizos 

Que crê servir a si e não vê as amarras 

Que fortemente o prendem a um poder maior; 

Vê natureza onde há convenção 

 

Bravo, por fim, à grande peça 

Que em teu poder de suspensão de descrença 

Faz ser a muitos despercebido 

Que faltam cortinas ao lado do palco 

E que a tragédia transcende a ficção  



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 96 - 
 

 

 

 

(publicado em 3 de maio de 2016) 

À DERIVA 

Anônimo 

 

A poesia do teu corpo – 

O teu olhar derramado sobre o meu, 

A tua carne enlaçada à minha – 

Entorna-se em mim 

Com toda a tua grandiosidade oceânica; 

Ondas de desejo se avolumam, 

E quebram. 

 

Quebram-me. 

 

E recuam vagarosas, 

Arrastando cada pedaço de mim, 

Cada grão de areia. 

Meu corpo, nu e indefeso, 

Mergulha na tua profundeza, 

Escura e misteriosa. 
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Minha carne incandescente 

Evapora cada gota da tua poesia, 

Na (vã) tentativa de livrar-me de ti. 

Mas resta um rastro de sal. 

Um resto do teu suor salgado, 

Do teu mar. 

 

(E em ti, espero, 

Resta um pouco dos grãos 

Que arrancaste de mim, 

Quem sabe por vontade, 

Por vaidade, 

Ou por pura inocência). 

 

Deste rastro de sal, contudo, 

Surge um incêndio 

Que me impele a naufragar em ti. 

É do teu resto em mim 

Que explode um desejo que beira a lascívia – 

Ou, talvez, a loucura – 

Que me faz transbordar em mim 

E me perder em ti. 

 

Em tua poesia, 

Fluida e (in)constante, 

Delicio-me e, enfim, 

Afogo-me.  
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(publicado em 27 de abril de 2016) 

Poema sem título 

Anônimo 

 

Por muito tempo não compreendi a profundidade de falar 

em versos 

Versos brancos e livres, em especial: 

Prosa distorcida, nada mais; 

 

Com o devido amadurecimento, 

Vi poder em versificação 

Enfáticas quebras de linha, acertar tempo e termo, 

Dobrar a língua ao bel prazer, 

Subverter – não só, libertar-se. 

 

De ombros de gigantes surgiu uma paixão 

E desta um caminho para expressar as demais 

De prosaico, já basta a rotina, 

Que em versos corram as dores, os amores, 

As reflexões e os devaneios; 



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 99 - 
 

 

A intimidade do eu se encontra entre estrofes; 

 

Hoje faz falta, despir-me em letras; 

Pés presos demais ao chão, 

Claustrofóbico entorno; 

Perdem-se sentimentos únicos, 

Passíveis de simulação, mas nunca revistados: 

Falta o tempo e o conforto para tornar escrita um turbilhão; 

Quando as estrelas permitem, porém, 

Sublime é extravasar; 

 

Bardo pelas encruzilhadas do destino, 

Meu poema favorito é o próximo 
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(publicado em 21 de abril de 2016) 

Poema sem título 

Anônimo 

 

Iluminado por Regulus, pondero 

Sobre como as luzes presas na terra 

— vis imitações — 

Tanto ofuscam a beleza das que pairam no firmamento; 

Penso em quanto do intrínseco não foi esquecido 

Diante de criações nossas 

Que penam para alcançar o valor do essencial; 

O sutil passa despercebido com sua beleza descomunal; 

 

Apegamo-nos ao brilho artificial que produzimos 

E nesse delírio feänoriano não nos damos a chance de 

contemplar 

Pequenos espetáculos diários que cativariam o observador 

atento 

Mas que, na prática, 

Se notamos, é inconscientemente; 
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Quando encontra-se o tempo para contemplar 

A inseparável natureza de Castor e Pólux 

O brilho áureo de Betelgeuse 

Ou mesmo o alvo de Sirius 

Surge com estranheza o fato de que tal imensidão 

Não seja foco das atenções com maior frequência; 

 

É ao contemplá-las e, mais ainda, 

Ouvi-las, 

Que percebe-se quão servil é viver 

Vendado voluntariamente; 

Deixas que a beleza de pequenos detalhes se percam 

Em prol de uma ficção que nem te satisfaz. 
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(publicado em 14 de abril de 2016) 

Poema sem título 

Anônimo 

 

Eu chego em casa 

Sozinho 

Depois de mais um dia na faculdade 

E janto um pacote de miojo. 

Eu alongo meu pescoço 

E ele estala, depois de tanto olhar para baixo. 

Eu pondero entre mais horas de leitura 

Do que eu já passo tanto tempo estudando 

E um episódio de uma série qualquer. 

 

Tem dias que eu suspiro e penso 

Que não era assim que eu imaginava que seria minha vida 

aos vinte e poucos anos 

Mas tem outros em que eu sorrio 

Sabendo que podia ser muito pior.  
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(publicado em 14 de abril de 2016) 

Poema sem título 

Anônimo 

 

Talvez eu sinta tudo 

sempre em demasia, 

mas tudo bem. 

Não preciso me desculpar 

por ter um coração que existe tão excessivamente. 
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(publicado em 31 de março de 2016) 

POEMA DA NECESSIDADE 
(ATUALIZADO) 

Anônimo 

 

É preciso faze rarte 

É preciso ler sobre arte 

É preciso beber 

É preciso transar 

É preciso ir ao cinema 

É preciso ir ao teatro 

É preciso conhecer os clássicos, 

sem nunca negligenciar os contemporâneos 

 

 

É preciso se exercitar 

É preciso ter relacionamentos 

É preciso ver séries 

É preciso conhecer o mundo 
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É preciso fazer ciência 

É preciso ler os journals 

É preciso amar, 

e saber seguir em frente 

 

É preciso estudar 

É preciso se divertir 

É preciso ter tempo para família 

É preciso acessar o facebook 

É preciso gozar 

É preciso fotografar 

É preciso fazer caridade, 

sem buscar recompensa pessoal 

 

É preciso amar Deus 

É preciso temer Deus 

É preciso conhecer o budismo 

É preciso aprender a cozinhar 

É preciso ir aos shows 

É preciso freqüentar palestras 

É preciso ser engraçado, 

ao mesmo tempo em que se é sábio 

 

É preciso problematizar 

É preciso malhar o abdome 

É preciso ler Marx 

É preciso ler Mises (quem?) 

É preciso aprender mandarim 
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É preciso odiar coisas 

É preciso ter autoconfiança, 

sem nunca parecer soberbo  
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(publicado em 29 de setembro de 2015) 

POEMA SEM BACKUP  
ou  

A ESTRANHA TRISTEZA DE 
FORMATAR MEU COMPUTADOR 

Antonio Vianna 

 

“Are you sure? 

Yes No” – Windows Restore Center 

 

Adeus aos meus arquivos,  

aos meus dias. 

Meu passado se vai nas partições em chamas. 

Este programa deletará todos os seus arquivos pessoaise 

retornará o sistema às configurações de fábrica. 

Você tem certeza? 

 

Todos os arquivos, todos 
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Reduções de mim enquanto ser vivente  

e usuário. 

 

Todos os arquivos que viram o que eu virei  

e não verão o que virá. 

 

Todos os filmes textos livros disco- 

grafias (ah, discografias…) 
 

Nos quais me defini e descobri 

Aos poucos o que resolvi ser eu. 

Eles me salvaram e eu não poderei 

Salvá-los nunca mais. 

Eles me salvaram e eu, grande 

Administrador do sistema, não 

Consegui salvá-los da grande massa 

Formada pelo volume morto dos dados 

Que afogam a si mesmo. 

 

A cultura ocupa uma espaço 

Que nem sequer existe. 

Isso é tão triste. 

 

Mas um velho que, mesmo 

Sem conhecer o Windows 

Tinha uma grande Vista, disse 

Que é preciso ser absolutamente moderno. 
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E para que o novo possa nascer, 

É preciso excluir tudo, 

Até a lixeira. 

 

Sim, eu tenho certeza. 

É por isso que formatarei 

Até as partições vazias. 

Adeus aos meus arquivos, 

Aos meus dias. 
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(publicado em 31 de julho de 2015) 

COLD TO THE TOUCH 

M.L. 

 

Memories are cold to the touch, aren’t they? 

Cold as the feeling of metal during a fever day 

Summing up all we are based on what we were, ceased to be 

or want to become 

They define how we see the world that surrounds us 

 

Warmer than oblivion, still not hot as physical presence, 

Memories dare to let us dream of how would it be 

If distance could easily be overpowered 

And the abscence could be filled with what we miss. 

 

But why is it that the same thing that bases our very own 

conscience 

Tortures it with a need to be side by side? 

Why is it that we connect and let that feeling define part of 

ourselves 
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If we know that the parting of the ways shall bring the 

abstinence crisis along with it? 

 

We are, at our own manner, addicted; 

We miss the things that keep us alive. 

Sometimes we’re left with the fainting image of what we 
crave. 

In the end, though more confortable than the empty space 

that we carry around, 

Memories are cold to the touch, aren’t they? 
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(publicado em 3 de junho de 2015) 

CRISE AO DESPERTAR 

Anônimo 

 

Eu me recuso a acreditar 

Em que a realidade é 

Como ela está se revelando 

 

Os filmes 

As novelas 

Os romances 

Todos mentiam 

E eu, como tolo nato 

Fui enganado 

 

Não há amor puro 

Não há amizade real 

Não há família feliz 
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Qual o sentido então de uma vida 

Adornada com sofrimento 

Maquiada com dores 

Vestida de tristeza 

E coroada com a morte? 

 

Talvez o que a faça valer 

Sejam os momentos felizes 

Os instantes de alegria 

Aqueles breves momentos 

Nos quais nos sentimos espetaculares 

As criaturas mais fortunadas do mundo 

 

Resta saber apenas 

Se essas ocasiões são positivas 

Por nos darem pequenas amostras 

De Hollywood e das 8 

Ou se são obras cruéis 

De uma vida sádica 

Que nos esfrega à fuça 

O quão miseráveis somos 

 

 

 



Espaço ultura DCC – 2016 

 

 

- 114 - 
 

 

 

 

(publicado em 27 de maio de 2015) 

ODE AO SILVIO 

Filipe Ramos 

 

Qual o algarismo significativo do amor ? 

Esquece tudo o que eu falei 

Se pra ser feliz, o caminhos da pedra trilhei 

Que seje tanto faz, o natural também é sentir dor 

 

No meio do caminho tinha um tesla 

No meio do tesla tinha um caminho 

Se andar sobre a superfície de gauss 

Não terá que andar sozinho 

 

Vou me embora pro grices, 

Lá sou amigo do rei 

Que descuido 

 

A pedidos 


