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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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
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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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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.
Como 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.
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…
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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.
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.
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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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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.
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.
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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 aguentar 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 ideias. 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.
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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Crônicas
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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 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
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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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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, deparamonos 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.
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
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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 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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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
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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
Qual o sentido então de uma vida
Adornada com sofrimento
Maquiada com dores
Vestida de tristeza
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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
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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
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.
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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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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 pessoais
e retornará o sistema às configurações de fábrica.
Você tem certeza?
Todos os arquivos, todos
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 discografias (ah, discografias…)
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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.
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.
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Adeus aos meus arquivos,
Aos meus dias.
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