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Editorial

Felipe Miguel
Há uma reclamação constante pela internet:
independentemente da extensão do texto, pouquíssimas
pessoas leem o conteúdo publicado diariamente por
blogs, sites e portais. Por isso, veículos online abusam
de imagens e subtítulos na tentativa de fisgar leitores e
promover interação ou engajamento. Acontece que essa
prática faz com que pessoas gastem alguns segundos
extras rolando a página, mas a taxa de leitura continua
indesejável.
Simultaneamente, há uma espécie de contra-ataque
online que parece paradoxal, mas que tem dado
certo. São sites e plataformas voltados para matérias
jornalísticas ou textos literários grandes e profundos,
que nada lembram o aspecto rápido e muitas vezes
leviano da internet.
Com base em tudo isso, fizemos desta vez uma Rosa um
pouco diferente: focamos a edição em textos e deixamos
o aspecto visual exclusivamente para a capa, de Eduardo
Sancinetti, e o projeto gráfico de Liziane Sutile.
Entre os autores, temos veteranos e estreantes:
João Silvério Trevisan, Luci Collin, Lucimar Mutarelli,
Coral Rodrigues, Antônio Lacarne, João Gomes, Júlia
Rosemberg, Leonardo La Terza, Luana Almeida, Reinaldo
Franco e Thiago Romaro.
Além disso, estamos portando a versão web da revista
para o Medium, uma dessas plataformas novas com foco
em textos e experiência de leitura.
Você pode consultar as edições no endereço:
http://goo.gl/Y5M3zg
Portanto,
em nome do bom texto,
tenha uma boa leitura!

Antônio LaCarne nasceu em 1983 e escreve
poemas, fragmentos,
cartas e diários. “Salão
Chinês” é o título de
seu segundo livro a
ser lançado ainda este
ano. Assina o blog O
Impenetrável.

Júlia Rosemberg nasceu num inverno de setenta e oito, é psicóloga
no diploma e corintiana
na alma. Tem milhares
de pintas no corpo, três
tatuagens nas costas e
uma filha linda que se
chama Antônia. Já fez
muita coisa na vida mas
hoje tem preguiça de
quase tudo.

Coral Rodrigues é
produtora em audiovisual e literatura no
Itaú Cultural. Formada em cinema, self
serve dele nos contos que escreve.

Leonardo La Terza nasceu em Portugal em
1984 e mudou-se para
o Brasil aos 14 anos.
Atualmente mora em
São Paulo e é escritor e
redator. Escreve sobre
séries para o site:
Spoilers! (spoilers.tv.br).

Luci Collin tem 13 livros publicados entre
os quais “Vozes num
Luana Chnaiderman de Almeida nasceu em divertimento” (contos,
São Paulo, formou-se em letras pela USP e lá fez 2008), “Com que se
mestrado. É professora de português no colé- pode jogar” (romance,
gio Equipe. Escreveu o livro “Minhocas”, lançado 2011) e “Trato de
pela Cosac Naify.
silêncios“(poesi, 2012).

Lucimar Mutarelli é escritora, gosta de novela, de Reinaldo Franco é de Cucinema e de subir e descer a Rua Augusta sem ritiba, revisor de textos,
precisar olhar para os lados.
bacharelando de Letras e
foi selecionado pelo concurso Novos Autores CuThiago Romaro deixou São
ritibanos em 2013.
Paulo pequeno. Foi criança
na Bahia e adolescente no
Rio. Tá em Sampa outra
vez. É psicólogo, músico e
escritor.

João Gomes é escritor e
edita a revista Vida Secreta. Piou na antologia Granja e ciscou na coletânea
poética Sub 21. Preso nas
próprias asas, vive em Recife.

Eduardo Sancinetti nasceu em Piracicaba e vive
em São Paulo, é artista visual, professor e um dos
fundadores da Vendo-me editora.
João Silvério Trevisan é escritor, dramaturgo,
tradutor, cineasta e ativista LGBT. Publicou
“Devassos no paraíso” e “Ana em Veneza”,
dentre outros livros, e criou, durante a Ditadura
Militar, o jornal gay Lampião da esquina.

antonio
lacarne
jacuzzi
no meu aquário você é um revólver cinematográfico.
uma dose de veneno na prateleira. o cristal de espinhos
pendurado no pescoço mais lindo. anos de pedra sobre
pedra no globo central da mente que não gira. a mente
que não é um rio, você que não tem repulsa ao sexo.
eu que me desestimulo subindo a montanha, lavando
a bunda no chuveiro. klauss cada vez mais depressivo,
ausente nas paredes da varanda. ele é o dilema que
ainda não encontrei no dicionário. ele dançou, caiu,
perdeu a chance. é um boi sem nome no pasto. um boy
sem sinestesia. já imaginou o desespero? no meu aquário
ele é também uma espingarda cinematográfica, talvez
uma escopeta. anjo negro num corpo de samambaia.
mas você só me pediu um espaço no mundo & eu nada
respondi. mas você só me pediu um abrigo no mundo
& respondi que eu queria a mesma coisa. a fome é tão
grande que eu comeria uma borboleta, um rinoceronte,
uma girafa, um texugo &, inclusive, você. as florestas se
dispersam mas você não esquece o passado. nem eu
com o meu cabelo bagunçado segurando um dicionário
húngaro & imaginando o teu pau na minha boca.

tarântula
uma espécie de luz/coração de moça na estrada. o precioso amante
dando cambalhotas contra o tempo, redecorando sem esmero as
supostas facadas no peito, enquanto o sangue é lama & deus vira
de costas.
na tv um loop de águias desvairadas nos céus-voos-rasantes, suas
mordidas salientes, as nódoas no lençol da cama, a claridade do
abajur que torna clássica nossa silhueta de monstro.
preciso ser puta, mamãe. os homens não me entendem, dezenas
devoram minhas calcinhas. se me pergunto o que me provoca
umidade na xoxota, eles respondem com seus paus em riste.
meus olhos que politizam os dedões de seus pés, & abro a boca
numa sucessão de equívocos, lágrimas, truques.
em 2013 o meu sopro é uma mordida no ouvido. imaginei a infância
numa distância de mil dias longe das barbies, tão louras & obscuras,
como se eu fosse a imagem de homem ou mulher, ambos possuídos
inadvertidamente a favor dos sonhos.
a esposa, que nada espera além de um buquê de rosas & chocolates,
jamais sucumbiria à solidão de noites tão longas, de mesas sem
talheres, de guardanapos inadvertidos às sujeiras das mãos.
ela que te come com o dedo nas entranhas, te explorando os bagos
na terrível discordância dos gêneros.
eu que me perco em rosários, pois também sou rato de igreja aos
domingos diante dos padres. cubro a imagem das santas com
um manto de causas frívolas, tão pessoais quanto a escolha dos
esmaltes.
penso unicórnios & uma puta salvação na mesinha de centro.
pois me perfumei com desdém ao me negarem companhia na cidade
que não é fofa, nem clean. de uns tempos pra cá, dei prioridade ao
silêncio, congelei o mundo, segreguei os desafetos, pus a cabeça
no forno, quis imitar sylvia com o maior respeito possível.

boyfriend
carinho,
me resgatou do buraco, das barras, das putas mágoas
de bêbado apaixonado – sou um bruxo antes dos trinta
& não te absolvo por me abandonar antes do segundo
beijo, como se eu fosse uma cadela esfomeada, doida
por pau, segredo & literatura.
penso nos trópicos, na meia dúzia de bananas: um
pingo de sensibilidade longe da tua zona de conforto
– olhar de pantera mascarado por fluxos de escuridão,
quando dei adeus às sleeping pills & enchi a cara numa
compensação difícil.
nem porra, nem puta – você criou asas enquanto eu
despencava do meu próprio andar de um metro &
oitenta, então resolvi escrever um livro sobre a pósmodernidade que oprime, deprime & que não manda
flores no dia seguinte.
amei você quando não havia sol ou pudor.
espinhos, cristais escondidos, falésias: coração
comparado às andorinhas da paixão universal.
mantive os diários sob o poder das gavetas. mutilação
das linhas de expressão quando sonhei com o ator pornô
húngaro a me livrar da frigidez numa cama chinfrim de
motel pago com o limite do meu cartão de crédito.
escolhemos a suíte pole dance com hidro & demarquei
cada centímetro com a língua, olhos, nádegas em
profusão – depois fui embora com um sorriso de viúva
alegre estampado nas fuças.
o lado b do amor tão obscuro, vendendo meu próprio
peixe para que você me ame, ou na pior das hipóteses,
desmembrar as vértebras do meu prazer em ambientes
dominados por cães na sarjeta & dignidade na
estratosfera.
mas pago o preço, encaro as duas faces da moeda &
planejo cada passo na alcova.
os quadriláteros do abandono estão aqui representados,
dançamos ao som do jazz diante dos canteiros centrais
& das vias expressas não plastificadas.
resta-me rasgar as tuas pernas, queixo, memória &
afeto aos frangalhos: tiro de espingarda no coração.
aí o clima esquenta & sou obrigado a me desfazer das

histórias onde interpretei megeras, datilógrafas ninfomaníacas,
divas abandonadas.
me livro do luxo, da intelectualidade & do frio.
telefono para dr. salomão que me atende entorpecido de recusa. ele
diz que já fomos longe demais no tratamento, não há cura possível.
ele então prescreve doses cavalares de um medicamento cujo
rótulo exibe fogo ao redor da boca, boca ao redor do fogo. tomo
dois comprimidos sem pestanejar.
dr. salomão sorri, glamouroso – segurando a bengala importada do
egito.
como pagamento, ele me estapeia a bunda.
& pairo num terceiro andar de um corredor às quatro & trinta & sete
no calor insustentável do brasil.
(você precisa abrir os olhos).
mas você me observa reticente & o combustível do momento é o
pensamento claustrofóbico & oscilante naquele quarto úmido de
motel.
pole dance com hidro, lembra?
as fomes que não se descosturam.
busco fôlego para materializar o livro.
arbustos, jarros, sombra & coração impecável para as consequências.
você que me culpa & que não me explora os olhos, os ossos do
ofício, os gatos abandonados, o gato por lebre.
tudo em vão como um lábio superior desenhado sem esmero na
pintura.
& diante do ex-amante proponho um batuque, um samba, uma
pausa na coreografia. tomo mais um gole do perigo que eu mesmo
interpretei.
da janela, fotografo as luzes esparsas do centro da cidade.
projeto: obsessão, terror & glória.
25 de fevereiro de um ano qualquer:
a vida é um fist fucking cravejado de diamantes pontiagudos

Coral
Rodrigues
pronome pessoal do
caso reto

Ele às vezes é um pouco violento. Ele é sempre doce às
vezes cansa. Ele paga a prestação do apartamento onde
ele mora de favor. Ele é do baixo mercado financeiro. Ele
é esquecido. Ele quebrou a caneta tinteiro de raiva dele
que não tinha aparecido pra jantar. Ele ligou três vezes
ele não atendeu porque ele é esquecido e esqueceu o
celular na mochila na chapelaria de um show de rap ele
gosta de rap. Ele dormiu cedo depois de um comprimido
ou dois comprimidos na verdade eram cápsulas pretas.
Ele borrifou rexona men sensitive na camisa nos dedos
no cabelo que era forte o cheiro de maconha ele odeia
maconha. Mas ele já tinha dormido e estava dormido
a boca aberta e na mesa de jantar o jantar que não foi
(strogonoff de frango milho batata palha ervilha arroz o
cabernet sauvignon da santa helena). Ele guarda tudo
em travessas de vidro cobertas de plástico bolha não
tem magipack. Ele ronca lá de dentro a barriga pra cima.
Ele tira a roupa atira o bolo na máquina dá o start e
logo o stop é barulhenta demais. Ele sonha com outro
ele que não ele e no sonho sente culpa. Ele toma um
banho esfrega tudo lux shower gel venceu faz um ano
nem fabrica mais. Ele sonha com outro ele que não ele e
nem ele perde a culpa até sorri. Ele chega limpo chega
úmido. Ele recua do sonho com outro ele que não ele.
Ele passa a mão pelo rosto a boca aberta. Ele fecha a
boca engole seco tá com bafo. Ele não se importa e
lambe mesmo assim o lábio duro. Que se abre.

João Gomes
1.

Porque eu sou uma boneca

Porque eu sou uma boneca.
Ainda que por ironia, eu
sempre fui e aceito, ao menos
por dentro, de tanto que me
chamaram. Se eu não era e
assim dizia mamãe quando lhe
contava, como quem amanhece,
virei toda a noite numa
metamorfose de tanto pensar
até incorporar uma. Já vim
na caixa. Embalada para ser
aberta e por braços de novo
ser embalada. Dessa vez
palavra definiu, acrescentou
no procedimento de existir,
e pode perguntar no bairro
ou no dicionário que estou
lá:boneca.

2.
Mas eu não dependia de nomes.
Saberia, como ainda hoje sei,
guiar para o limite do fim a
minha narrativa, assim como é
posto para dentro no término
do expediente os manequins
duma loja. Se passei, se fui
fabricado, por instantes o
mundo teria que me ver. Que
se escondessem no armário as
roupas que não decidi usar, no
estoque o que ninguém deseja
comprar. Estava decidido de
apenas no caixão me esconder
de vez, com tempo de todos
me verem e se despedir, para
que a boneca aqui descesse,
mas só quando algo subisse
como sobe a morte à cabeça.

3.

Decidi na altura do mesmo solo andar de corpo levado
como a vontade pede, ainda que sofrendo a dor desigual. Porque
aprendi que só vive quem escolhe e sustenta a escolha, ainda
que para se destruir. Nunca fui de especular tanto assim, basta
de imprecisões, isso fica pro depois, com a chave do mistério
entregue e a morte batendo na porta do camarim dizendo Cinco
minutos, linda, agonize um pouco, e vamos por aqui.

4.

Recordo a infância, tudo bem que no começo fui uma
boneca que menina nenhuma topava brincar, gritando Essa não
quando a mãe segurava no peito a mais barata decidindo levar
para o caixa. Com exceção somente aos olhos delas que eu
não parecia, mas com razão para não me iludir no momento da
minha defesa, hoje até agradeço pelos Liga não.

5.

Brincar para perder assim que ganha ficou para os
meninos, mas não todos, só os que me chamavam, para eles
coube a função de me desmembrar, assim como outro dia fez
um motorista com o braço dum ciclista em SP. Para eles era
difícil encarar o diferente, logo entendi, sabendo encarar sem
como segurar o lenço para enxugar as lágrimas.

6.

Boneca, assim como as meninas, era plástico maleável,
frágil mesmo que tivesse a mesma força para encarar os
comentários dos que provocavam. As meninas podiam ser
manequins, levadas pelo narcisismo alheio, e logo sentavam,
quando faltava assento, no colo de seus donos e permaneciam
até entupidas por baixo o plástico furar. Mas nós bonecas, e
somente isso e obrigado existência, como objeto interiorizado
apenas por átomos sem nenhuma célula, ficávamos com nossos
olhos de vidro observando as comparações, o machismo e as
suas vantagens.

7.

Se esperar já era destino, uma noite a boneca se
descabelou, deixou de ser desmembrada para o riso e foi
percebida pela sua respiração. Nosso valor se deu mesmo
quando o tempo esticou nossa borracha, quando enterrou na
nossa cabeça o que decidem fazer os fortes guiados pela busca
duma identidade. E como queríamos ser, sozinha ou agarrada a
outras bonecas, conjugamos esse verbo que limita e fixa regras.
Como a loucura, no vazio dos outros fomos devoradas pelo
cego desejo dos que passavam por ali ser uma porta, nada mais.

8.

No interesse, alguns dos que gritaram nas esquinas Pega
a boneca! tentaram se amigar para comer também, A fome não
acaba nunca, viçosa me disse mamãe, no suingue. Esperando
por um vejo esses soldadinhos de chumbo que nunca na vida
se encontraram, nunca pararam em si, tal qual uma roda gigante
num parque de diversões fechado. Soldadinhos de chumbo que
só marcharam, que falando em lá trás diz logo Vai com essa
ideia pra lá. Por serem vítimas de si mesmos é inalcançável, eu
entendo, para eles o passado.

9.

Infelizmente, nada criamos, por mais que se peça e
tentemos encarar o medo de ficar só, nada criamos fora as
doenças que eles deixam no nosso corpo e as lágrimas pelo
abandono. Os filhos que não tivemos é que vão nos matar. As
lágrimas que derramamos é que vão limpar o caminho que fez
nossos pés. Mas os manequins, diferente das bonecas, arriscam
na prole da continuidade da espécie, fazem vidas por esporte,
descuido, Porque na hora que teve o disparo ele gozou mas
estava certo de ser na cara, e no consultório a médica ouvindo
sem muito se importar, Mas tome a pílula, e eu ouvia aguardando
a enfermeira trazer as camisinhas.

10.

Nascem outros manequins para ficarem expostos nas
calçadas como mercadoria ou nascem soldadinhos para chumbar
mais do que já é os limites de nossa existência. Hoje, no meu
quartinho, olho para as bonecas e ursinhos que foram de minha irmã.
Penso no só isso e nada mais que eles diziam que eu era, a raiva
por saber que outras bonecas, muito ainda de colo, se destratam
sofrendo pela liberdade que não aprenderam a conquistar. Seriam
bem mais felizes sozinhas, ainda que em vários braços continuando
ainda sendo embaladas mesmo se tontas.

11.

Por não ter ido batalhar essa noite ele sabe que estou
em casa. Não ligo porque sei que seu manequim está cuidando
dum velho nessa madrugada, assim como o que faço para me
sustentar foi o que arranjou. É tudo enredo e é verdade que
por ter de vez virado uma boneca, desde cedo tomo hormônio,
emprego nenhum me aceitou. Quando procurava, antes até da
entrevista, ouvia o Será algazarra na firma essas suas enormes
bolsas de silicone e então pra não começar siga por aqui.
Fazendo exclamações de espanto o salto fazia o caminho que
me levava a entender que quem dizia sabia que verdadeiro
mesmo eram apenas os sentimentos e a vontade de trabalhar.

12.Se

é que há o errado
espero por ele, o soldadinho
de
chumbo
da
manequim,
sabendo que seus familiares
não o deixariam brincar com
uma boneca. Prefiro assim
mesmo a vida, não desejo
que se tire nada, seria
intolerável existir tirando
um só detalhe. Se ele não
chegar relembro suas outras
vindas e gozo grosso e quente
do mesmo jeito. As outras
vezes, tão mais novo do que já
é, sobre mim. Além da demora
para chegar faz sempre aquele
suspense para se identificar
quando chega. Diz que o que
faz ainda não se identifica,
pensa na porta toda vez que
sai do armário. Controlador
de opiniões, gosta, ele que
disse, quando eu tremo na
base por saber que só nela
posso me acalmar.

13.Porque

sempre vão achar
que foi somente uma escolha
por eu ser assim num resumido
Sim, vou fazer boceta sofrer
ou Não, minha terra é boa pra
plantar macaxeira. Porque
parece que o objeto aqui
nada sente fora a quentura
da fusão. É fácil perguntar a
Deus e não ser respondido para
dar a resposta que primeiro
vem. A boneca aqui se vai
sabendo que para pensar o
porquê logo pede-se refúgio
no como. Escolhi ser linear
para viver minha história,
nada de pausas, já que quem
eu espero ainda não encontrou
coragem para o seu por que.
Porque alguém precisa estar
pronto.

Sempre.

joão
silvério
trevisan

o paraíso ficou no passado
Três filmes atuais tematizam a homossexualidade de modo
crucial: “Azul é a cor mais quente”, “Um estranho no lago” (ambos
lançados comercialmente) e “Fazendo silêncio” (exibido no
Festival Mix Brasil de 2013). O impacto da sua abordagem remete
a dois outros filmes mais antigos e igualmente emblemáticos:
“Algo muito natural” (A very natural thing), filme americano de
Christopher Larkin (1974), e “Você não está sozinho” (Du er ikke
alene), filme dinamarquês de Ernst Johansen e Lasse Nielsen
(1978) – ambos recém lançados em DVD. A comparação entre
o passado e o presente evidencia um desenrolar curioso do
Zeitgeist em relação ao tratamento da homossexualidade: aquilo
que se conquistou foi aquilo que se perdeu.

Ambos os filmes da década de 70 pretendem-se (e chegam a ser) inovadores
– cada um à sua maneira, pois trazem duas diferentes abordagens sobre
a homossexualidade “natural”. O que sobra de artifício no filme americano
surpreende no tratamento sem amarras do filme dinamarquês. “Você não
está sozinho” apresenta um olhar legitimamente problematizado sobre a
sexualidade adolescente do final da década de 70, buscando fundamentar
uma construção amorosa, no quotidiano da vida interiorana. Enquanto
isso, “Algo muito natural” tem um viés pretensamente documental, mas
acaba mais preocupado com uma normatização da homossexualidade.
Espelha sim o momento das lutas libertárias pelos direitos homossexuais,
no bojo do movimento maior da contracultura. Mas é também um espelho
narcísico: não consegue esconder o orgulho de estar “fazendo História”,
numa autocomplacência dissimulada que, daí por diante, instauraria
a normatização no escopo de boa parte do movimento pelos direitos
homossexuais. Os dois filmes setecentistas valem para evidenciar a
distância entre um cinema militante que visa à solidez da integração
e outro cinema cuja abordagem acontece na corda bamba entre ser e
refazer. Em suma, levanta-se a velha questão hamletiana no desenrolar
histórico da consciência homossexual: integrar-se ou desintegrar – dilema
que já abordei num artigo inserido como apêndice no meu livro “Devassos
no Paraíso”.
A ideia da homossexualidade normatizada chegou à
contemporaneidade com um viés de desintegração que pode
ser exemplificado nesses três filmes lançados em 2013: “Azul é a
cor mais quente”, de Abdellatif Kechiche, “Um estranho no lago”,
de Alain Guiraudie, ambos franceses, e o holandês “Fazendo
silêncio”, de Nanouk Leopold. Cada um a seu modo, tais filmes
esticam até o limite da ruptura a corda da identidade gay. Se
a visão da homossexualidade sofreu historicamente cooptação
nas sociedades assim chamadas liberais, até ser absorvida pelo
mercado, esses três filmes lançam um olhar de estranhamento,
na ressaca do “gay is natural”. Estão em contraposição às
abordagens estereotipadas, cada vez mais dominadas pela
ideia da homossexualidade integrada, como acontece nos
filminhos gays de sessão da tarde. Aliás, a evidência maior
desse fenômeno integracional é a importância política que
adquiriu o tema do casamento gay, em anos recentes. Longe do
panorama conformista das cooptações, esses três filmes trazem
uma abordagem ácida, justamente porque propõem um choque
de realidade. Para além da revelação de que a naturalidade
almejada nada acrescenta à compreensão da identidade gay,
chegou-se à evidência de que a identidade gay já não interessa
mais, pulverizada que está em infinitas maneiras de ser, para
além de regras identitárias estritas – que, com certeza, já não são
mais um passaporte para homossexuais chegarem ao paraíso.

Agora, a ressaca quebrou as dicotomias e expectativas. “Fazendo
silêncio” mostra no interior da Holanda, país de leis sexuais
avançadas, homens que ainda não sabem declarar seu amor e
um adolescente simplório que chora de culpa após sua primeira
transa – com o fazendeiro mais velho, a quem ama. Enquanto
isso, o leiteiro e o fazendeiro que se amam secretamente não
conseguem ir além de olhares furtivos, num silêncio ruidoso,
incômodo. Em “Azul é a cor mais quente”, o universo lésbico pode
sim revelar crueldades na relação entre duas mulheres – outra
vez, é a mais jovem que chora de desamparo pela perda do amor
da mais velha. Na cama, as amantes se amam como amam, para
além de uma suposta naturalidade à base de beijinhos e carinhos.
Ao invés, é um amor quase selvagem, que o diretor Kechiche
nos mostra de maneira invasiva, durante longos 7 minutos de
escancaramento fisiológico. Em “Um estranho no lago”, há os
homossexuais liberados que no verão francês vão transar com
desconhecidos numa praia nudista gay, à beira de um lago. O
dia a dia desses homens é tão obsessivamente sexualizado
que eles embotaram seus sentimentos, sem dar importância ao
“assassino que está entre nós”. O único que sofre por amor é
um bissexual gordo que não entra no padrão de beleza local.
O único a ter consciência da perda de humanidade, misturado
com pessoas que se tornaram máquinas de fazer sexo, é o
investigador da polícia. Ambos deslocados do meio “liberado”.
Quando se procura fechar um ciclo, dos anos setenta até esta
segunda década do século 21, topa-se com homossexuais
como anjos decaídos. No final quase angelical de “Você não

está sozinho”, dois adolescentes se beijam num filme que
toda a classe produziu para ilustrar os dez mandamentos.
Espertamente, o filme termina ilustrando apenas o primeiro
mandamento – como se não importassem os demais, quando o
dever máximo é amar, sem pruridos nem medos. Adolescentes
são apresentados tomando banho com seus membros à mostra,
e um garoto comenta com outro o tamanho surpreendente do
pênis do colega que ele ama. Os fatos não são isolados. Tudo
isso acontece numa classe de alunos que descobre o sentido da
solidariedade – homossexuais ou não – e daí o sentido absoluto
do amor. Apesar de não haver artificialismo, certamente alguma
coisa mudou desde esse olhar legítimo mas ingênuo demais.
Ao se perguntar se podemos vislumbrar algo desse amor
paradisíaco com o qual os homossexuais um dia sonharam, os
três filmes atuais mostram que quase não sobrou pedra sobre
pedra. Para qual caminho apontam, nenhum deles deixa claro.
Talvez os dois adultos holandeses possam algum dia realizar o
seu amor, se conseguirem vencer o silêncio que, apesar de tanto
barulho libertário, continua imperando na contramão do cinismo
das sociedades “integradas” – homossexuais aí incluídos.
(fevereiro de 2014)

Júlia
Rosemberg

platônico

Dos óbvios olhos azuis até os heterodoxos cabelos
cor de rosa, ela era linda. Descortinando a fumaça do
baseado, emergindo da sétima cerveja, posso quase
jurar que Rita gritava chega mais, chega mais. Um passo
pra trás pra sorver a tríade bota preta, saia amarela,
regata turquesa. Sim: ela era linda. Sentia minha timidez
nos ouvidos pressionados pelo coração arfando sangue.
No balcão, um caubói duplo. Não, triplo. Engoli.
Vou.
Não tenho coragem.
Vou!
Caralho, não vou.
Vou: é só colar.
Clichês neônios e ombros festivos rasgavam a pista
escura. Ela era a mais linda. Cheguei perto. Mais perto.
Bem perto. Muito perto. Pertinho. Em disritmia, lacei
a cintura dela com meus braços degrades. Palavras
inaudíveis, frases sibilares, corpo arisco, boca oblíqua,
olhos esquivos: um fora elegante.
Os fios rosados inundavam as unhas lilases num abraço
uniforme de dois corpos em um. A paleta labial misturava
dois tons de vermelho-alaranjado. Duas línguas. Dois
colos. Duas mulheres.
Num canto possível, amaldiçoei minhas barbas.

Leonardo
La Terza
à beira do lago
O Homossexual (assim, genérico, com letra maiúscula)
é tantas vezes objetificado e discutido na mídia e pela
própria comunidade LGBT que às vezes eu mesmo acabo
pensando na minha orientação sexual como sendo algo
“de fora”, não completamente inerente a mim mesmo. Há
momentos em que não sei bem como lidar com isso, mas
mesmo assim costumo ir atrás desse ou daquele filme
recente para ver se, quem sabe, sou “representado” de
alguma nova forma em algum lugar. Nem sempre sei o
que eu estou procurando, mas continuo indo ao cinema
porque é o que faz mais sentido para mim. Eu estou
sempre à espera de algo diferente ou, pelo menos, fora
do comum.
Quando assisto a um filme, e eu sei que vou assistir a
algo que lida em algum grau com a cultura queer, ao
invés das mensagens de aceitação e/ou tolerância,
percebo que acabo me atraindo mais exatamente pelo
oposto: o caos, as perversões, a culpa, os impulsos. Ok,
eu também gosto das descobertas sexuais e do senso
de euforia que vem junto, mas eu vim pelas sombras.
Talvez eu esteja em busca de mais humanidade e menos
embelezamento. A rota menos cênica, por assim dizer.
Se sinto vontade de escrever a respeito é porque eu faço
o que posso do jeito que sei fazer. E se isso acontece,
é porque assisti a algo que me motivou a escrever um
parágrafo ou dois.

A certa altura de “Um Estranho no Lago”, thriller francês
de Alain Guiraudie, Franck (Pierre Deladomchamps)
escuta de um delegado a seguinte pergunta, “quer
dizer que um de vocês é assassinado e todo mundo
continua vindo aqui nesse bosque para a curtição?”.
Um de vocês, nesse caso, equivale a “homossexuais”,
e ah, se o delegado soubesse da história toda. Franck
viu o assassinato ocorrer e ficou com mais tesão ainda
por Michel, o assassino, que afoga o seu ficante no lago
do título. Nós sabemos disso porque testemunhamos o
evento junto com ele, do meio dos arbustos.
“Um Estranho no Lago” tem um assassinato no seu centro,
e muito sexo em volta, mas esse não é necessariamente
uma fonte de desejo para quem o pratica, apesar de
alguns serem guiados pela vontade de quererem mais
e mais. O fetiche aqui, é o “querer”. E embora Franck,
o personagem principal, não faça questão do uso de
camisinha durante seus encontros, o filme não é uma
metáfora ou parábola sobre o HIV como um assassino à
solta que pode te pegar ou, de novo, como uma fantasia.
Ou talvez seja, se você quiser. O bom cinema pode ser
tudo ao mesmo tempo e em vários níveis, ou apenas
uma outra história. Num primeiro momento, eu vi o filme
sendo sobre como o desejo acaba sendo uma droga
viciante em si mesmo e da qual é difícil escapar.
Antes de tudo acontecer, Franck cruza os olhos com
Michel (Christophe Paou) à beira do lago. A atração é
imediata e palpável, mesmo que ninguém fale. Depois,
Franck o vê nadando enquanto está conversando com
Henri (Patrick D’Assumção), que, segundo o próprio, é
hétero, e só vai ao lago para ter calma. A conversa é toda
amenidades, mas Franck a larga pouco depois quando
percebe Michel indo para dentro do bosque e o segue.
Com ele, nós também vamos para dentro do bosque,
e para dentro do que poderia ser descrito como o id
coletivo do grupo à beira do lago, que evoca ao mesmo
tempo os prazeres e terrores de seguir atrás das suas
vontades. Existem muitos vultos se mexendo atrás

dos arbustos. Aquele casal ali pode estar transando, mas um pode estar
assassinando o outro. Nós nunca perceberíamos, os movimentos poderiam
significar qualquer uma dessas coisas, já que são apenas vislumbrados.
Franck descobre seu novo obscuro objeto de desejo já no meio de um ato
sexual com outra pessoa, que o viu primeiro. Não rola dessa vez, mas isso
não impede Michel de lhe devolver um sorriso. Quem sabe da próxima?
Dias mais tarde, à noite, Franck presencia Michel e o tal ficante da vez
no lago, que do pouco que vimos poderia ser descrito como sendo meio
possessivo. O que parece a princípio apenas uma brincadeira entre os dois
acaba virando outra coisa. Michel o afoga e, num toque meio fantástico, seu
corpo some e jamais volta à superfície. O evento passa a definir o subtexto
do filme, tanto o que veio antes como o que vem em seguida. Agora, com a
costa livre, Franck e Michel podem se envolver.
Eventualmente um delegado aparece para investigar o crime, e a sua mera
presença já serve para colocar tudo num novo foco. Todos continuam
interessados na próxima trepada, mas mesmo assim casualmente
desinteressados pelo próximo. Ninguém viu, poucos conheciam, etc. O
delegado tenta tirar algum sentido dos acontecimentos, dos quais ele
apenas consegue supor a respeito. Enquanto isso, ficamos nervosos pois
desconfiamos que Franck vai mentir por Michel ou, no mínimo, manter-se
alheio, e, além disso, a pergunta principal no ar é “Quando é que Michel vai
matar Franck?”.
Depois de ter terminado o filme, me peguei pensando no porquê de ter
entendido instintivamente o desejo intensificado de Franck após testemunhar
a cena descrita. Ainda não sabia direito o que tirar da experiência, mas sabia
que eu tinha assistido ao tipo de filme que eu estava procurando.
Ocasionalmente surge de tempos em tempos um filme
para se tornar referência dentro da cultura queer, não
necessariamente por ter “representado melhor”, mas
por ter sido um reflexo de alguma parte dela, por menos
lisonjeira ou agradável que possa parecer. “Querelle”,
de Rainer Werner Fassbinder, me deu o que pensar,
pela sua interseção entre o político e o desejo gay. “O
Fantasma”, de João Pedro Rodrigues, que assisti pela
primeira vez ainda adolescente. A entidade gay reduzida
ao seu mais animalesco e primal, vagando por um lixão
vestido de latéx. E, mais recentemente, “Weekend”,

de Andrew Haigh, por ter articulado como poucos sua política social na
sociedade de hoje. Existem muitos outros, mas esses filmes servem como
alguns exemplos dos que deixaram algum tipo de impressão distintiva.
“Um Estranho no Lago” não é apenas sobre o universo gay, mesmo que
tenha algo a dizer sobre. Representações ideais à parte, ele consegue ter
um apelo mais abrangente. O filme possui uma espécie de aura de fábula
em alguns momentos, como se estivesse lidando com uma mitologia
(considerando que a história não se passa em nenhuma época discernível).
Ser atemporal acaba conectando o passado ao presente. Esta história podia
se passar nos anos setenta, oitenta ou noventa, não faz diferença, a ideia
é que o desejo compulsivo já existia antes e continuará a existir. O advento
da internet e dos aplicativos “de pegação” só levou ao mundo digital o que
antes era analógico.
Eu nunca tive vergonha a respeito da minha orientação sexual, mas já tive
meus entraves a respeito de agir sobre ela, então talvez seja mais prudente
dizer que o meu processo de autoaceitação não ocorreu do jeito que eu
idealizava. Eu gosto de ir ao cinema procurar pelos opostos e/ou extremos
de uma personalidade que eu não sou, ou, quem sabe, descobrir algo que
eu poderia (também) eventualmente ser. O estranho no lago acaba sendo a
sua própria sombra, o desconhecido, aquele que você não conhece ainda,
mas se sente determinado a seguir. É desse estranho que eu estou atrás
quando sento numa sala de cinema.

“Um Estranho no Lago”
tem um assassinato no
seu centro, e muito sexo
em volta, mas esse não
é necessariamente uma
fonte de desejo para
quem o pratica, apesar de
alguns serem guiados pela
vontade de quererem mais
e mais. O fetiche aqui é o
“querer”.

luana
almeida
pimentões
Sabe o que é isso? Minha clavícula. (virou e mostrou as
costas).
Sabe o que é isso? Omoplatas. Minhas omoplatas. (esticou
o pescoço). Sabe o que é isso? Isso é coisa de gente
magra. Saboneteira. (esticou as vogais: maaaagraaaa).
E os músculos do pescoço. Pescoço longo. (esticou-se
inteira, na frente do espelho).
Isso é coisa de gente magra. E bateu a mão no peito,
como se fosse uma lutadora de boxe diante da câmera
de tevê próxima, diante do adversário, um pouco antes
do jogo. Como um animal que eriça os pelos e dobra de
tamanho, como nas competições do homem mais forte
do mundo, quando ele retesa os músculos e a gente
vê cada feixe de nervo, como cobra em preparação ao
bote, o corpo suspenso em ziguezague. Um segundo
antes da luta.
Elegante, alongado, veloz. Os músculos como cordas
que sustentam os ossos a nós de marinheiro. Peso
pluma.

Imitou um boxeador, na frente do espelho, as mãos em
proteção ao rosto, os punhos virados para dentro, dedos
fechados em soco. Polegar para cima, dedinho e anelar
protegidos, os ossos são menores, podem quebrar. (ela
tentou imitar os olhos do boxeador, o convite, mas na
frente do espelho não vale).
E a rapidez esquiva de grilo e o soco à esquerda. Onde
dói mais. Esterno, laringe, virilha, boca do estômago.
(dizem que dói muito um soco bem dado na boca do
estômago.) Ou com o cotovelo, se a mulher for baixa,
ela vai com o cotovelo para cima e alcança a laringe
do cara. Se antes der para alcançar os olhos é melhor
(ninguém bate naquilo que não enxerga). Mentira isso.
As pessoas batem no que não veem. O tempo inteiro.
(você parece invisível e a pessoa vem e te esmaga mais
um pouco.)
Para golpear o olho o melhor é ir com os dedos estendidos,
as mãos em garra felina (se a chave não estiver por perto).
Deve-se ter cuidado para não machucar (se estiver com
a chave, use-a direto nos olhos).
E quando saía um pouco de sangue pelo olho pela
boca. E quando caía um dente. E quando ficava roxo.
(ela gostava quando saía um pouco de sangue, quando
caía um dente, quando o lábio do lutador inchava e o
olho ficava roxo). Ela gostava como o antebraço era ao
mesmo tempo escudo e mola, as mãos estilingue. E
a pele negra. A base da garganta. Dizem que sufoca,
se você acertar com as pontas dos dedos a base da
garganta. (Se o cara for alto, com a base da mão. Ou o
cotovelo).
O Edimilson tem muita garra, a gente vê na clavícula, na
curvatura dos ombros, nos pés ligeiros. Sabe o que é
isso?
Ela disse se olhando no espelho: sabe o que é isso?
(levantou a blusa, encolheu a barriga, contou as costelas).
Apontou para as costelas. Isso é a costela do Edimilson.
(Era ele que ela ia ser.)

Luci
Collin

vícios de linhagem

O que é que a inocência vem fazer aqui?
S. Beckett

A Golda quando apareceu com aquela tatuagem
enorme no braço me causou um sentimento de dúvida.
Eu fiquei com medo daquilo porque era mal feito, as
cores dum fosco medonho nem sei se a superfície mole
flácida gigante movediça atrapalhara o trabalho do
artista. Contraditório: também me trouxe uma emoção
diferente, acho que as voltinhas escrotas simulando
cuidado, o estilo, a intenção, e eu perguntei pra criatura
(Golda) Quer encostar a cabeça nos pelos brancos do
meu peito?

Ela disse algo sobre não ter cabeça ou eu não ter
pelos brancos ou eu não ter pelos brancos no peito.
Tenho sentimentos porra (sabe quando o balde bate
lá no fundo do poço? nunca vi, mas imagino) e quando
olhei pra Poline ela estava com os olhos cheios d’água
porque tinha tomado algo forte: uma overdose de
lantanídeos (sim, curte muito os elementos de transição
interna). É dada a sofisticações as quais jamais pude
acompanhar. Com aquele olhar especialíssimo a Poline
compreendeu a essência do desenho na pele. E mais
além, compreendeu o que eu vira em meu próprio olhar.
Pele um papel. Às vezes eu tenho orgulho da Poline,
mas às vezes enche o saco ser irmão de um traveco
porque a casa tem cheiros inusitados, tipo acetona da
promoção, tipo novos conceitos de comida congelada,
tipo outras coisas que nem sei. Desculpa aí o desabafo.
Eu bem que comia a Poline se ela não fosse minha irmã
– cara, acho bom conferir melhor essa história porque
agora bateu um branco: será que é mesmo sangue do
sangue?
É que às vezes a gente repete tanto uma história, um
fato, um acontecimento que primeiro fica parecendo
que é verdade e depois é verdade. Agora não me venha
com essa de que a Gorda [sic] é parente. A Golda era
afinadíssima mas só na minha cabeça. Pensei em sexo.
Algo remoto e demorado, tudo aquilo. Dispensei. Como
sempre, olhar para os pés com botas, com chinelos, com
nada, os pés serão sempre a salvação imediata. Olhei.
Para tanta esquisitice a salvação.
Lá longe escuto um sujeito desconhecido gritar
pra Azulita: Para de roer as unhas. Isso me deu um
estremecimento. Como o cara se mete no destino dos
outros. E se eu me ponho a pensar vem uma lista e eu
passei a vida toda fugindo das listas.
Bom mesmo era ver a Rima com a boca cheia de
sangue. Ela ficava feliz fácil: porrada. Tá aí uma mulher
firme em suas convicções. Sangue, eu disse, não porra.
Era uma mulher definitiva. A Rima saía pelas ruas rindo
feito aquela sacolinha de plástico voando por aí. Fiquei

com inveja da Mulher Grande (não, não era a Golda) que
matou a Rima. Matou esfaqueou cortou em pedaços e
depois queimou e pôs numa mala (panela?) e jogou uma
parte num barranco e outra num rio. Deu um trabalhão
pra polícia juntar o quebra-cabeças. É complicado
identificar partes. Me intrigou isto: onde foi achar mala
barranco e rio? A Rima sim, era decidida.
A Golda, não sei. Tatuagem de índio norteamericano com
cocar não dá muitos pontos. Tem uma num flanco – vi
de longe. Presumi outras coisas também mas presumir é
pura pretensão e aquilo me deu vergonha. Se eu tivesse
com quê eu diria pra Golda Vou te comer mas ela me
lembrou bem que eu não tenho cabeça nem pelos
brancos perdidos pelo corpo. Nenhuma experiência.
(Peraí, quem não tem cabeça, declarou-se desde o
princípio, é ela e a coisa está tomando rumos falhos
filosóficos fílmicos). O cara que tinha gritado aquela
pérola agora retrucou: Deixa de ser viado, filho-da-puta.
Mas ele falou isso pra Azulita e a Azulita é um mulherão,
tem cabeça, tem pelos brancos no peito, rói unha a uma
velocidade indescritível.

Por que o cara falou aquilo? Que injusto! Tem uns
peitões, a Azulita, de dar inveja a qualquer padre. E ela
tem dentinho pra frente já que nem era moda consertar
torturas e desvios lá na cidade de onde ela vem. É
do interior. Cara, sim, foi injusto. Ele tem um braço de
madeira tratada. Faz sucesso.
Uma vez me contaram que ele comeu o olho de um
marinheiro. Mas eu não acreditei, claro. Onde é que ele
ia arranjar um marinheiro?! Isso é coisa de historinha
de criança. De gibi de latrina. Tem coisas que não
existem, por que que a gente fica vivendo como se
se insuflassem? Irmã, por exemplo. Pode ser apenas
um conceito. Depois que manda um litro de vodka pra
dentro é direito natural do proponente mudar o curso da
história, da embarcação, da porra que seja e da porra
nenhuma. Ninguém pode falar melhor de direitos do
que eu, duvida?
Golda, goldinha linda, vem sentir os pelos brancos dos
meus peitos inexistentes. A Golda é (ou se faz de) surda.
Isso foi humilhante. Só ia pedir pra pararem com a tal
da licença poética. Se eu tivesse voz. Dá licencinha?
Meto um socão na fuça da loyraça e espirra sangue
e dente. Emporcalha a parede verde. Acho que falar
verdinha é uma bichice. Eu não falo. Olhinhos verdinhos
é coisinha de frutinha. Vermelho e verde quase que dá
um semáforo. Passagem legalizada. Tá melhorando. A
Golda sua muitíssimo.
O Dell declarou em júri que era irmão único da/do
Poline e que a mãe deles morreu pulando do oitavo. O
pai, bastante sincero, nunca existiu. Isso abre uma nova
perspectiva. Em termos de parentesco. Pedi pro garçom
trazer uns olhos pra gente aqui na mesa e ele se fez de
desentendido. Me encarou com uma seriedade mórbida
(exagerada) e soltou essa: Garçom o caralho, meu!

Coisa que eu nunca admiti em mim foi bigodinho. Acho
tudo pose de quadro. Pode ser do branco e da falta do
branco pelo corpo. Glóbulos. Coágulos. São as cores que
nos impedem de exercer despojamento. Eu queria ser
simples e, se fosse o caso, até faria voto. Mas lá em casa
nunca se admitiu tamanha frescurinha. Reminiscência é
leucorreia. Mas passou do tempo, me distraí com outra
coisa: Golda. Uma tatuagem no rabo pode valer a pena.
Fera. Caracteres chineses. ACDC ou língua pra fora.
Qualquer merda.
A coisa mais triste da minha vida foi quando vi aquela
carta chegar lá em casa e passou de mão em mão e
ninguém era aquele nome escrito no destinatário e
ninguém sabia quem era o remetente e o carteiro já tinha
sumido e aquilo ficou ali sobre um balcão da salinha de
visitas/quarto do vô. Não, o/a Poline não está nestas
memórias. (O único irmão que eu tive, sinceramente, se
chamava Rin-Tin-Tin). Porque era tudo conceito.

A Golda sua entrelinhas. (A Golda quando apareceu
com aquela tatuagem enorme no braço me causou um
sentimento de dádiva). O Dell declarou em júri e eu penso
nos rostos e nas expressões do júri não sem hesitação:
onde será que escondem tantas metáforas?
Olha bem e de frente: a possibilidade não cumprida. Dava
até pra meter um ponto de exclamação neste pedaço.
Digo, trecho. Meter mesmo. Então a gente deixava de
ser conceito infâmia e estátua de sal. Mas não exclamo,
interrogo.
Goldinha de olhinhos verdinhos deixa eu comer um
deles que seja?

lucimar
mutarelli
leonardo sobe a augusta.
Na esquina com a Antônio Carlos, um grupo de meninos
faz muito barulho com chutes gritos pedras e pedaços
de pau. O rapaz se assusta e atravessa a rua rápido,
sem olhar para os lados. No dia seguinte, no café da
manhã, a mãe comenta que mais um gay foi atacado e
assassinado na rua por um bando de covardes.
Leona sobe a Augusta.
Na esquina com a Luís Coelho, jovens gritam e cercam
um casal de meninos. Leona enfrenta o grupo e leva uma
paulada no meio da testa. A mãe de Leonardo lê em
voz alta que a garota está em coma há duas semanas e
a família faz um apelo para que os responsáveis sejam
punidos.

Léo sobe a Augusta.
Na esquina com a Paulista o garoto pega um tijolo e
parte para cima de um grupo. Tenta defender a menina
dos gritos chutes e pauladas. Um dos fortões tem uma
faca. Ele a enfia na barriga de Léo e sai correndo. No dia
seguinte, a mãe de Leonardo está velando o corpo do
filho. As redes de TV exigem uma exclusiva e a mãe diz
que não tem o que falar. Ela se distancia e pensa que a
única coisa a fazer é contratar um matador que suba a
Rua Augusta todos os dias e todas as noites.
Em um mês a mãe de Léo vai decidir que o melhor a
fazer é contratar vários batedores que subam e desçam
a Augusta munidos de paus pedras gritos e revolta.
Em um ano, a mãe de Léo, depois de ler tantas notícias de
extermínio de brutamontes na rua, ela pensa que a única
coisa a fazer é suspender o trabalho dos exterminadores
e voltar a confiar nos seres humanos.
Em um ano e um dia a mãe de Léo vai cometer
suicídio depois de ler no jornal que um novo grupo de
espancadores de gays mendigos negros e índios está
voltando a agir nas imediações da Rua Augusta e que o
melhor a fazer é se fingir de surda cega e morta.
Fingir pra quê?
Fugir de quem?
Correr por quê?

O melhor a fazer é atravessar a rua e agradecer que
aquela baderna não é com você. Você que paga as suas
contas, que anda direitinho, que não se atrapalha, não
perde a cabeça, não discute, não vota errado, comunga
aos domingos, desce pro litoral nos feriados, não reclama
do trânsito nem da escola nem da segurança.
O que você quer é ser invisível, permanecer calado,
que não te agridam, que não te percebam e que nunca,
nunca mesmo, seja você no meio da roda.
O máximo que pode acontecer é que você se permita
a seguir o grito, a dar um chute bem pequeno, só um
tapinha, um puxão de orelha para que esses seres
livres demais parem de exibir tanto amor tanto tesão
exposto tanta liberdade que não façam tanto barulho
que incomodam o seu futebol a sua novela o seu jantar
o seu sono e todos os seus sonhos e fantasias com
garotos que sobem e descem a Rua Augusta mesmo
que corram o risco de apanhar de sangrar de chorar de
morrer de desaparecer de se ausentar...

Reinaldo
Franco
Passos
Era um mundo tranquilo. Era um mundo calmo e bonito e
andar sozinho com os pés descalços era parte do mundo
tranquilo e bonito e calmo. Com raios de sol e um céu
azul-infinito, o sorriso melancólico ao som de melodia
triste não contrastava de forma alguma com todo o resto.
A música e o menino sozinho com seus pés descalços
eram parte daquele mundo. Vizinhos passavam e com
aceno de cabeça sorridente continuavam seus caminhos
para onde quer que fossem — com objetivos em mente
que à figura sozinha não se apresentavam. Ela apenas
caminhava.

Sem perceber a inquietação da brisa em seu cabelo,
dublava cantores, continha movimentos bruscos
dançantes e pensava no vazio, tão profundo quanto
aquele azul daquele mesmo céu sob o qual andava.
E não era tudo vazio? Não era um mundo tranquilo e
calmo e descalço e vazio como os sorrisos passantes
e passarinhos mudos em seu isolamento acústico e
mental? Tanto faz... O caminho se ia! Ao que parece,
tudo se ia. O menino não. Passava.
Entretanto, passava sabendo da neblina escondida nos
cantos mais claros de cada esquina e calçada conhecida.
Afinal, se tudo é bem e mal e bom e mau ao mesmo
tempo em que não é, se torna e deixa de ser, algo por
trás de toda aquela imagem estava prestes a se revelar
— não outra coisa, a mesma, sob a mesma luz e mesma
nuance. Uma outra vista, talvez. E eram poucos os passos
necessários. Faltava pouco sob o pé descalço.
Caminhando na direção oposta daquela mesma rua,
um outro rapaz, com chinelos e bermuda e camiseta
confortáveis, também passava enquanto tudo se ia.
Acenava e sorria a cada vizinho como se fosse a última
vez. Contemplava as cores de um jardim qualquer com
certo pesar... Não era assim a cor do jardim. Não era
assim. Todo o cenário azul e bonito e cordial era firmado
por uma fina teia que ligava os destinos de tudo aquilo.
E o rapaz sabia, sim, que a teia em pouco tempo seria
rompida. A teia vazia.

As sombras de ambos os rapazes crescia enquanto o
objetivo — sim, afinal, havia! — se aproximava. Vinte
metros separavam um e outro quando os olhos de
ambos se encontraram e disseram uníssono:
— É! A hora é a vida, e o momento de viver não é senão
aquele escolhido para a teia romper!
Dez metros, cinco e dois foram suficientes para a
respirada final. Os carros passavam, os vizinhos sorriam,
pássaros cantavam e o sol, bem... Nem ligava. Tudo no
fim é tão pequeno que dois garotos parados na calçada
não mereciam atenção: o menino descalço e o rapaz
de chinelo, que, após sorrir um sorriso amarelo, puxou
aquele que amava para perto e o beijou como que num
acerto de contas final do juízo dantesco.
Era um mundo inquieto. Era um mundo inquieto e
terrível e andar sozinho com os pés descalços não era
parte daquele mundo inquieto e terrível. Mas os pés não
estavam sozinhos, nem o menino. Mesmo no deserto
incandescente, areão ardente, obrigados a um eterno
e contínuo caminhar com chuvas de chispa torrando
suas costas, havia um propósito belo na jornada que se
estendia ao par que, em uníssono, berrava:
— Esse é nosso mundo!
Criado do nada, criado do sentimento sufocado por
sorrisos de escárnio dos vizinhos-demônios comandados
pela ira Dele, o deus de todas as coisas regidas pelo
amor excludente e condenatório, o que subjuga as almas
ao círculo infernal apropriado por exercerem a natureza
que, na sentença, é contra a natureza.

Foda-se o julgamento. Fodam-se aqueles que somente
se vão com seus vazios eternos e mentes doentias.
Ao sol também não importam os dedos apontados e
a ira divina. Ao sol não importa a sede de ódio ou o
sopro da vida. O sol faz como todo o resto devia fazer:
vive e deixar viver! Pois, em tempos que há tempos se
vive com a morte da essência alheia, inferno mesmo é
tentar despertar qualquer individualidade com tantos
assassinos cruéis ditadores do certo e errado, bem e
mal, bom e mau, como se tais unidades fossem, bem,
divisíveis. Mero ponto de vista.
Se a teia foi rompida por um beijo e revelou que os
vizinhos jamais os cumprimentariam ou que a caminhada
não seria, como foi, despercebida — e que o sol e o
céu azul poderiam ser reflexos do sétimo círculo, assim
como o jardim mascarava o deserto —, bem, para o sol
e para o rapaz e para o menino tanto fazia.
O mundo era deles e era completo, não vida vazia.
Juntos, caminharam de mãos dadas para destino algum
porque qualquer sentimento assim o é: um passo dado
rumo ao desconhecido. Rumo ao céu ou rumo à ira.
Tanto faz. Ponto de vista.

thiago
romaro

Ele é gay,
E corta cabelos.
Com clientela fiel.
De modelos,
De moradores de Pinheiros,
De gente que vem de outras partes.
Ele é alegre,
E teve amnésia.
De tanto tomar porrada
De gente que tem ódio de gente.
Perambulou pela cidade
Por uma semana.
Sem lembrar do próprio nome.
Sem lembrar de onde veio.
Morando na rua apanhou outra vez.
E mais uma.
É que na noite as gangues são muitas.
Sem teto apanha de viciado da Cracolândia.
Viciado da Cracolândia apanha da polícia.
E de careca tatuado de suástica nazista.

Ninguém dá notícia.
Ninguém fica sabendo.
Só os clientes do cabelereiro.
Que recobrou a memória.
E dá graças a Deus.
Por não ter sido encontrado no IML.
E conta isso tudo com a tesoura na mão.
Enquanto mexe nas minhas madeixas.
Porque a vida segue.
E os cabelos não param de crescer.

