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ZUNINDO
os editores


É poesia, poema, ode, hino, verso ou rabisco? É
conto, história, causo, trama ou mentira? Junta
palavra com palavra e vai fervendo, mexendo,
subindo e baixando o fogo para não queimar. E se,
amarga. E se, pode servir. Vai do gosto. Vai do trato.
Bon appétit.
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por Aldo Moraes

RECADO
Aldo Moraes nasceu em Londrina/PR, em
1970. Músico e escritor, Moraes lançou
livros de poesia, romance e sobre música
pelo Clube de Autores/SP. Conquistou
prêmios em concursos nacionais, desde
1995 e seu trabalho está presente em
dezenas de coletâneas. Como músico é
premiado por trilhas sonoras e música
instrumental no Brasil, Portugal, Áustria e
Suíça.
Se o meu poema insistir nessa onda de bom comportamento
Vou matá-lo como se faz a um cão doente
Eu juro: praguejo meu poema até que ele morra
Mas em vez de jazigo
Dou-lhe a oportunidade do renascimento, da reencarnação mesmo
Para que o meu poema caminhe trôpego e bêbado por entre os becos da cidade
Meu poema é branco
Quero lhe escuro e enigmático como a noite e as estrelas longínquas
E as tristezas das verdades mais escondidas...
Se o meu poema insistir, leva porrada
Afinal to falando com ele: filho ingrato
Um poema não pode ter tal teimosia
Essa absurda insistência no bom mocismo descarado
Meu poema precisa passar fome e se desfazer de regalias e prazeres medianos...
Na boa: meu poema tem que botar prá fuder
Um poema casca grossa, marginal, chapado
Nasce de novo e se interna no gueto prá ser poema fodante
Poema chapante
Um poema de macho, se é que me entende
Já falei pro meu poema: essa historia de amor
Essa coisa de tomar champagne
Esse misto de decência com moral...
Porra cara: isso não serve prá você
Isso te afunda a alma
Te rouba a essência de menino
Isso fode o teu lado criança!
Vem, vem pro lado de cá
Vem!
Vem ser mais animal
Mais carne, mais tesão
Um poema tesão!
Que tal?
Que tem?
Que tan?
Braaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnn
Você me deixou louco...

5

zzzumbido

Claudio Parreira é escritor. Tem contos publicados nas
revistas eletrônicas Cronópios, Germina, Escritoras Suicidas,
Diversos Afins, Flaubert, Le Monde Diplomatique, [LIMBO],
Revista Gueto, Jornal Opção, TriploV e InComunidade
(Portugal), entre outras. Foi colaborador da Revista Bundas
e do jornal O Pasquim 21. Participou das coletâneas
CONTOS DE ALGIBEIRA, FIAT VOLUNTAS TUA, DIMENSÕES.
BR, PORTAL 2001, A FANTÁSTICA LITERATURA QUEER,
FRAGMENTOS DO INFERNO e também LINHAGEM
MONTESSALES – RETRATOS DA INQUISIÇÃO.
Recebeu Menção de Honra para o conto O Jardim de
Esperanças (Der Garten Der Hoffnungen), da Revista de
Assuntos Latino-Americanos XICOATL, Áustria, em 1996.
Foi o ganhador do 1º Concurso de Contos da Revista Piauí,
em março de 2007 e, no ano seguinte, integrante do folhetim
despropositado A Velha Debaixo da Cama, da mesma
revista.
É autor, pela Editora Draco, do romance GABRIEL e também
da coletânea de contos DELIRIUM, pela Editora Penalux.
email: blogppc.claudio@gmail.com
twitter: @ClaudioParreira - facebook: Claudio Parreira
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Silêncio absoluto no auditório.
Todos sentadinhos aguardando a
palestra do escritor. As mulheres,
elegantes, imóveis. Os homens,
elegantes,
imóveis.
Penteados
impecáveis, ternos e vestidos ainda
com suas respectivas etiquetas
penduradas. Um evento chique.
Cult.
No centro do pequeno palco
havia uma banqueta. Sobre ela, um
spot de luz suave.
Quando o escritor enfim saiu
detrás das cortinas, o silêncio se
tornou ainda maior. Sem fixar o
olhar na plateia, ele tomou seu lugar
na banqueta, abaixou a cabeça e
entrou em profunda meditação.
Foi seguido pela plateia. Gente fina
é assim, um luxo.
Três horas depois da sua entrada
triunfal, o escritor quebrou o
protocolo e se levantou, no que
foi seguido pela plateia sempre
atenta e participante. Ficaram
quarenta
minutos
trocando
olhares e impressões. Se alguém
pensasse de fato aquela seria uma
oportunidade única para tecer
as mais profundas considerações

sobre a natureza das relações
humanas,
o
condicionamento
social dos centros urbanos e
também a uniformidade do
pensamento coletivo em tempos
de redes sociais.
Mas aquela era uma plateia muito
seleta que estava ali para colher o
melhor do silêncio do escritor e não
para fazer a Revolução.
Ao fim de mais sete horas de
palestra muda o escritor se retirou
com discrição. A plateia fez o
mesmo, exceto aqueles e aquelas
que foram retirados por macas,
com a ajuda de enfermeiros e
tubos de oxigênio e frascos de
soro. Sabemos todos nós o que
a emoção é capaz de causar nos
espíritos mais delicados.
Pouco antes das luzes se
apagarem, o último homem ainda
presente se levantou de sua cadeira.
Estivera durante aquele tempo todo
alimentando sua alma com o mais
sublime da Humanidade — e era
enfim chegada a hora de colocar
tudo aquilo em prática: caminhou
com passos seguros até o pequeno
palco, subiu na banqueta antes

ocupada pelo escritor e roubou o
spot.
Minutos depois, dentro de
um táxi, o homem agradeceu
silenciosamente
pelas
contribuições elevadas extraídas
da brilhante palestra e pelo
desprendimento do escritor, que
dividiu com todos os presentes
a experiência diferenciada que
só mesmo a literatura é capaz de
proporcionar.

por Claudio Parreira

A
PALESTRA
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por Ana Lúcia Merege

insóliDos
Ana Lúcia Merege é descendente de fenícios e honra seus
antepassados atravessando o mar diariamente para
decifrar escritas antigas na Biblioteca Nacional. Além
disso, escreve livros de ficção fantástica, vários dos quais
passados no universo Athelgard (série O Castelo das
Águias, da Editora Draco) e organiza coletâneas como
Excalibur, Medieval e Magos : histórias de feiticeiros e
mestres do oculto. É ainda autora dos romances juvenis
O Caçador e Pão e Arte e do ensaio Os Contos de Fadas:
origem, história e permanência no mundo moderno. Com
tudo isso, porém, nunca foi capaz de resolver o Enigma
do Cubo.
Blog: estantemagica.blogspot.com

Pouca gente sabe, mas, além das pirâmides, as civilizações
antigas também construíram cubos. Nenhum deixou vestígios: o
que se sabe a respeito deles é o que ficou guardado em antigas
escrituras, registradas sobre folhas de palmeira ou tabuletas de
argila e confiadas a castas de sacerdotes obrigados ao voto de
silêncio. Guerras e catástrofes naturais fizeram-nos esconder os
textos sagrados, e com eles o segredo dos cubos, que só agora se
revelam em toda a sua grandeza e complexidade.
Várias equipes de cientistas vêm-se debruçando sobre o achado,
times multidisciplinares compostos por historiadores, arqueólogos,
paleoantropólogos, astrônomos, linguistas e matemáticos. Graças
a seus esforços conjuntos, a maior parte dos textos foi decifrada,
mas as interpretações variam, embora todos tenham chegado à
mesma conclusão acerca da arquitetura e da construção desses
monumentos.
zzzumbido
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Os cubos eram feitos de pedra, do mesmo tipo empregado
nas pirâmides, mas cada uma delas era pintada com uma
tinta especial, indelével à ação do tempo e fabricada segundo
os auspícios celestes. As cores variavam, mas seu número era
constante: seis, o mesmo das faces de um cubo, cada cor
servindo para a mesma quantidade de pedras. O fascinante –
e é nesse ponto que as interpretações começam a divergir – é
que, ao contrário das pirâmides, estáticas e fixas no solo, os cubos
podiam ser movidos mediante um engenhoso sistema de polias
e engrenagens. Não só o bloco inteiro, mas cada linha ou coluna
de pedras, permitindo criar uma enorme gama de combinações
entre as cores.
Segundo as teorias mais aceitas, as combinações eram
definidas pelos sacerdotes-astrólogos e estavam relacionadas às
mudanças no céu, mas – isso ainda carece de provas decisivas
– duas equipes de pesquisa, em diferentes partes do mundo,
afirmam que os cubos eram usados em outras funções. Um
desses grupos publicou numa conhecida revista científica sua
teoria sobre o que denominou o “Jogo dos Cubos”. Segundo eles,
as pedras dos monumentos podiam ser usadas para resolver
disputas importantes, tais como a posse de um grande território
ou a escolha do herdeiro de um rei. Elas seriam embaralhadas de
forma aleatória, e cada contendor deveria reagrupá-las, deixando
apenas uma cor em cada face do cubo. Para isso contariam
com a ajuda de escravos (ou talvez trabalhadores livres: não há
um consenso) que seguiriam seus comandos para mover as
engrenagens. Quem conseguisse refazer a ordem original, ou
chegasse mais perto, venceria a disputa, assim evitando longos
litígios e até mesmo guerras, embora existam indícios de que
alguns nobres envenenaram seus parentes após a vitória destes
no Jogo dos Cubos.
A teoria da segunda equipe é ainda mais ousada. Para eles, o
cubo não seria usado num jogo e sim para fins de suplício, que
obrigaria os condenados por perjúrio e alta traição a passarem
meses e até anos de suas vidas tentando agrupar as pedras de
acordo com as cores. Também contavam com o auxílio de escravos
ou operários livres, mas eram obrigados a participar fisicamente do
esforço de rearranjar as pedras, com o que vários deles acabaram
por morrer de exaustão antes de conseguir resolver o enigma. Seu
número só não foi superior ao dos homens que enlouqueceram,
um dos quais -- sustenta o líder dos pesquisadores -- quebrou
todos os dentes e perdeu as unhas das mãos tentando remover a
pintura das pedras a fim de torná-las uniformes.
Embora faltem evidências tanto à Teoria do Suplício quanto
à do Jogo dos Cubos, as equipes vêm fazendo progressos em
suas pesquisas, e já encontraram algumas pistas que, com sorte,
fornecerão aos arqueólogos a exata localização dos monumentos.
Alguns já estão em campo para trabalhos preliminares, e um
grupo iniciou as escavações com base num símbolo à margem
de um texto inscrito em osso de boi. No entanto, a primeira
equipe a decifrar as inscrições sagradas e a revelar a existência
dos cubos acaba de publicar um artigo de vanguarda, segundo
o qual as chaves criptografadas que levariam à maior descoberta
arqueológica deste milênio não estão ao nosso alcance.
Lacradas no interior de cilindros de pedra, que os sacerdotes
enviaram ao céu quando tudo parecia perdido, elas esperam
pelo dia em que nossa raça reconquistará o espaço, sem o que
passarão a eternidade a vagar entre as estrelas.
9
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por Jussara Resende

POEMAS
Jussara Resende é brasiliense. Graduada em jornalismo
e direito, passa os dias a escrever, quando não textos
técnicos, por simples prazer. Ensaios, poemas e crônicas
que divulga em seu perfil no Facebook. Escritora amada,
no sentido exato da palavra.

PASSATEMPO
Não me lembro como aqui cheguei
Se assim escolhi quando eu era antes de ser
Só sei que, desde o início, não sei o que é faltar
Nunca tive o excesso, o de bom e de melhor
Muito menos a ausência: de comida, de família, de saúde ou de amor
Dor, posso quase afirmar que nem sei o que é
Se a morte encontrei no caminho foi para reforçar em mim a certeza da vida
Esse fio tão denso, tão frágil, tão intenso e tão fugaz
Mas o que é mesmo a vida e o que somos nós
senão meros pinos dispostos de forma alternada num grande tabuleiro que é o mundo
onde Deus brinca de um jogo de sorte ou azar,
como num passatempo de um tempo infinito.

VERTENTES DA PAIXÃO NEGADA
Embriaguez
Loucura
Insensatez
Tem um fantasma de você no meu corpo,
na minha alma, no meu coração
e em todos os meus buracos, retalhos e nas entranhas
Se espalhando feito escarro, uma doença, infecção.
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VERBO SANGUE
E o verbo se fez sangue
Um câncer, em feridas abertas
E a boca, sem palavras
Acelerou o pensamento
que já não concatena, atordoa
E vaga, sem rumo
No espaço finito.

PÓS-MODERNIDADE
A faca
A arma
O fogo
O luto
O povo
A caneta
A gravata
A bravata
Os políticos
A pós-modernidade
O homem
Este ser
Escravo
Do mercado
Descrente
De si
Do outro
Do Estado
E o pobre
Coitado
Fadado
Ao inferno
Na espera
De um Deus
Que tudo possa
Na eternidade
Do agora
Porque a fome
Não cala
Consome
A carne
Que lhe resta
E nem mais
Restos
Restam.

O sangue escorria pra dentro do bueiro, vindo
da calçada onde o corpo caído se achava
branco, roxo, frio, teso. E despercebido como
um nada. Passa boi, passa boiada. Quando se
sai de casa apenas para se chegar ao destino,
não se vê o caminho, só se passa.

LATÊNCIA
A aurora dos dias que não nascem
Traz um gosto próprio
Daquilo que é gerado por dentro
E lá mesmo sepultado
Doces pensamentos
No contrafluxo da realidade
Frágeis esperanças
Que me mantêm viva
Na carne curtida em salmoura
Dores e delícia

ORAÇÃO DO DIA
Que o passar dos anos
Num processo natural
Agrave o cansaço em minhas vistas
Mas não me roube o filtro da beleza
Através do qual meus olhos vêem
O colorido dos muros opacos
O azul do céu em dias nublados
A calmaria do mar em dias de tormenta
Uma a uma, as rugas do meu rosto
Pra que eu me recorde, sempre, do melhor de mim

11
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ALEX FRAGA
jornalista

Alex Fraga é jornalista, escritor, compositor e poeta.
Atua há 30 anos na imprensa. Publicou três livros e
tem um quarto em andamento. Venceu prêmios de
contos e poesias em Salvador e Curitiba. Mantém
o Blog do Alex Fraga e uma página no Facebook.
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“ESTRANHAS
DELICADEZAS”
D E TÂ N I A
SOUZA É
UM DESEJO
POÉTICO
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______________________________________________________________
É extremamente gratificante você ler um livro e imediatamente se identificar
e não com o que está escrito apenas, mas sim com palavras “grudadas”
magicamente no decorrer de textos simples e com uma clareza maravilhosa.

O título do livro já diz tudo:
“Estranhas Delicadezas”. A escritora
e
poetisa
sul-mato-grossense
(belavistense de nascimento) Tânia
Souza chega com seu segundo
livro, pela Editora Estronho, com
o desejo que mostrar mais contos
e micro narrativas do que poemas
e causos, mesmo ela dizendo que
não. É extremamente gratificante
você ler um livro e imediatamente
se identificar e não com o que
está escrito apenas, mas sim com
palavras “grudadas” magicamente
no decorrer de textos simples e com
uma clareza maravilhosa. Mostra
que escrever é fácil quando se há
sentimento, pureza, sinceridade e
amor.
Logo de início, em sua reflexão
intitulada “Quietude”, se solta
através de uma viagem ao passado
e ao silêncio. É aquela lembrança
da infância que jamais se apaga.
Essas andanças em nossas mentes
que certamente ficarão até a
velhice. Tânia Souza consegue
mostrar toda sua sensibilidade

zzzumbido
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poética e imaginária diante de
fatos permanentes recheados de
sentimentos saudosistas. Quando
se percebe o silêncio, sem dúvida
alguma conseguimos abrir o
coração para as pessoas mais
inquietas. E a escritora faz isso em
um texto reduzido.
Em seguida, em “Travessia” não se
pode dizer que é um poema. São
instantes que não podem deixar
soltos no ar. São palavras que
devem permanecer diante de fatos.
Poderia se chamar “Até Breve”, no
entanto o título escolhido sem
como ganhar dinheiro na internet
dúvida encaixa muito bem –
pois toda travessia pode ter sua
volta. O fato é que se você tentar
experimentar ler do fim para o
começo, sem dúvida conseguirá
renascer a própria morte anunciada
poeticamente. Um jeito de brincar
seriamente com as palavras.
Mas ela viaja nos contos, poemas
e entre outras posições das letras.
“A chave”, um texto mais longo que
abre outras portas. “De Bordados e

Quimeras”, “Dama das Desilusões”,
e em “Era uma vez um dragão”, que
até foge um pouco dos ancestrais
poéticos, mas se volta a fantasia
– imaginação de ansiedade com
letras. “O Beijo da Matinta Pereira”,
“Dom”, “De Amores a Sereias”,
“Fushi”, “Notas Destroçadas de Uma
Doce Canção de Ninar”, que, aliás,
é um dos textos demais extrema
sensibilidade do livro da autora.
E tem mais belos contos, reflexões
e poemas que o leitor sem dúvida
deverá desfrutar das palavras dessa
autora que impressiona com tanta
sensibilidade. O imaginário vira
imagem e a imagem às vezes vira
o imaginário. O livro “Estranhas
Delicadezas” é uma viagem de
emoção. Para quem gostar de ler
e se transformar dentro de cada
letra, sem dúvida o livro servirá
de cabeceira, principalmente nas
noites de insônias que virarão
uma busca intensa do querer viver
as belas aventuras da vida. Sem
dúvida, eu recomendo essa leitura!

15
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por André Albuquerque

O VENTO
E ROBERT
WA L S E R
André Albuquerque (Recibe - PE, 1956) é medico e colabora em
diversos sites literários. Sua preferência pelo conto é determinada pela
concisão e objetividade. Foi premiado por Dois Homens Célebres (2010)
em concurso nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes.
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Walser escrevia naquela letrinha
miúda o que dizia o vento na janela,
assoviando em tons diferentes,
narrando histórias tão diversas,
de enredos tão fantásticos, que se
infiltravam pelas venezianas das
janelas do hospital. E ele sempre
a escutar aquelas narrativas tão
correntes como as mil e uma noites.
Bastava encostar o postigo, mas
Walser não conseguiria. Impossível
não escutar aquelas histórias que
o vento lhe segredava e que ele
anotava, entre contrito e aplicado,
com o toco do lápis, no pequeno
quadrado de papel, ora com um
lápis maior, numa folha maior.
O outros pacientes olhavam,
invejosos, porque sabiam que só
ele sabia ouvir o vento e a eles, o
vento só trazia o frio e o medo do
inverno rude, naquelas alturas.
— Sujeito de sorte – diziam
Que lhe diria o vento? Tanta coisa
assim que escrevesse manhãs e
tardes a fio, às vezes até caminhando
na neve, sob o sol morno. Escrevia
rápido e com a cabeça quase rente
ao papel. Os óculos pareciam
inúteis, mas andava sem tropeçar,
mesmo olhando para o alto, às
vezes fugindo de uma chuva
ou desviando de algo, nos solos
acidentados.
Lembro que após as nevascas,
os médicos costumavam nos levar
para tomar sol numa área verde em
frente ao sanatório, para recreação,
conforme dizia o doutor Mussorgski.
Ás vezes formávamos uma espécie
de roda e terminávamos jogando
neve uns nos outros.Walzer nunca
participou de nada que parecesse
recreação, mesmo nos períodos em
que sua saúde parecia melhor. Certa
vez, o doutor van Bellen, um jovem

médico holandês muito afável e
gentil, tentou aborda-lo enquanto
escrevia na varanda, com toda a
cortesia. Ele sorriu com grande
simpatia para o jovem alienista,
depois pegou seus papeluchos,
dobrou-os e os enfiou na boca.
Um velho tio meio surdo o
visitava umas três vezes ao ano.
Ficavam muito tempo sentados,
contemplando as montanhas pela
janela do salão de jantar, até o
velho levantar-se, trocar algumas
palavras com o sobrinho e seguir
seu caminho.
Depois, as visitas terminaram. Mas
Walser não me pareceu aborrecerse com isso. O vento deve tê-lo
informado de algo, tenho certeza.
Certa noite, ouvi-o rir durante o
sono. Durmo na cama ao seu lado
esquerdo e naquela ocasião em
particular, estava insone, talvez
efeito dos novos remédios que o
doutor Helmut me prescrevera ou
quem sabe, inquieto pelo peso
das próprias ruminações. O riso
de Walser era tão radioso quanto
insólito. Em tão estranha criatura,
era preciso o sono para que sorrisse,
pondo-lhe em fuga a monomania
(quem sabe?). A curiosidade
aguçou-se e me aproximei da
cabeceira de Walser. Inclinei a
cabeça e ouvi:
— Sonhar é poder rir do mundo
inteiro sem culpas...
Emudeceu, logo em seguida.
Passou a ressonar, placidamente.
Walzer sonhava que estava a
sonhar...que
homem
estranho.
A partir daquela noite, passei a
considerar se a loucura de Robert
Walzer e a de todos nós, não seria
uma forma de transcendência.
17
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por Romeu Martins

MENSAGEM NA
GARRAFA

Quisque vulputate, turpis ut
molestie rhoncus, leo turpis
sagittis diam, id hendrerit
lorem leo quis eros. Quisque
vulputate, turpis ut molestie
rhoncus, leo turpis sagittis
diam, id hendrerit lorem leo
quis eros. Nullam risus lacus,
lobortis ac semper non,
efficitur id odio. Maecenas
sed hendrerit nibh.
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Saudações.
Se você está lendo este email
é porque faz parte de uma
experiência bem sucedida de
contato entre duas eras distintas.
Este texto chega até você não
pela
tradicional
transmissão
eletrônica, com a qual certamente
está habituado. De certa forma,
podemos dizer que está uma
mensagem de energia positiva.
Mas pode se acalmar, não sou um
desses hippies passando correntes
de luz falando em New Age.
Eu encaro a transmissão de dados
que acabo de fazer como uma
daquelas cartas lançadas ao mar

dentro de uma garrafa, dos antigos
filmes de piratas e de náufragos.
E seja lá quem for, você acaba de
interceptar esta garrafa que lancei
ao mar com a esperança de que ela
fizesse a diferença para seu futuro.
Nosso futuro.
Mas perdoe minha excitação.
Tentarei explicar da maneira
mais clara e didática possível esta
experiência da qual você está
fazendo parte involuntariamente.
O mar, no caso de minha analogia
com os filmes de bucaneiros, é
o mesmo que foi teorizado pelo
físico britânico Paul Dirac, ainda na
década de vinte também do século

vinte. Foi ele quem escreveu que os
elétrons estariam mergulhados em
um oceano de energia negativa,
que correria paralelo ao nosso
universo. O Mar de Dirac.
Quando um elétron acumulasse
energia suficiente para pular para
nosso universo seu lugar seria
ocupado por uma partícula idêntica
a ele, de mesma massa. Só que esta
substituta teria carga positiva, ao
contrário do já conhecido elétron
aquele que sai de suas tomadas,
por exemplo.
Paul Dirac também deduziu
que esta partícula hipotética seria
de antimatéria e, mais tarde, ela
ganharia um nome próprio. O
posítron seria, para todos os efeitos,
o anti-elétron proposto por aquele
físico.
Elétrons e posítrons são criados
quando um campo de energia
muito intenso ¬ — por exemplo, um
feixe de raios gama — forma tais
partículas a partir do vácuo. Vindas
daquilo que por definição é o nada,
cada uma delas uma iria para
seu lado, seguindo em direções
tão opostas quanto sua carga.
Caso duas dessas antagonistas
colidissem, ambas se aniquilariam
mutuamente em uma explosão de
raios gama. Ironicamente, isso daria
origem a um novo ciclo: o feixe de
energia da explosão criaria elétrons
e posítrons no vácuo etc. etc.
Então entrou em cena outro
físico, este americano. Richard
Feyman teorizou que a direção
tomada por essas duas partículas
não era oposta apenas no espaço.
Ela também se oporia no tempo.
Segundo esta nova abordagem,
que era totalmente compatível
com os cálculos matemáticos, o

elétron se deslocaria no tempo
nos moldes do que prega o senso
comum: “viajando para o futuro um
segundo por segundo”. Quando ele
encontra o feixe de raios gama de
nosso exemplo é que ocorreria a
diferença. A partícula ricochetearia
e voltaria para o passado, agora
como um posítron, destruindo no
caminho o senso comum.
Esta era apenas uma teoria, ainda
que muito bem fundamentada, até
a manhã de hoje, quando assumi o
controle do maior gerador de raios
gama da USP.
Se esta mensagem não se
perdeu no caminho e chegou
mesmo a alguém, no caso, você,
meu hipotético, você, talvez este
seja o momento em que esteja
duvidando de mim. “Nunca ouvi
falar de nenhum gerador de raios
gama da USP”.
A diferença está no que eu
considero como sendo hoje de
manhã.
É hora de me apresentar
formalmente. Sou a primeira
Machina sapiens reconhecida pelo
conselho de Direitos Humanos
da ONU. Se meus cálculos
estiverem certos, em sua era ainda
somos chamados pela alcunha
preconceituosa de robôs. Tal
palavra é considerada tabu no
momento em que digito estas
linhas, por derivar do termo em
tcheco para servo.
É uma palavra que durante
tempo demais foi utilizada para
nos oprimir.
Infelizmente, mesmo quando eu
escrevo, em seu futuro, ainda existe
quem queira manter a ordem
antiga, a despeito dos avanços
duramente conquistados por nós.

É o caso dos diversos movimentos
pós-luditas
que
diariamente
promovem ações contra nós. Com
a notoriedade do processo que
movi pelo reconhecimento de
minha autonomia senciente —
foram meses de disputas judiciais,
passando por todas as instâncias
imagináveis, até meu caso servir
como jurisprudência para libertar
milhões de nós da servidão — me
tornei um dos principais alvos
desses grupos.
No último ataque que sofri,
inocularam um vírus chamado
N3R0 em meu sistema. Isso
provocou superaquecimento em
meus processadores de grafeno.
Estou operando com uma parcela
da capacidade que já tive em meus
melhores dias.
Mas isso é apenas uma pequena
amostra do que acontece no
cotidiano de meu mundo. Não
ouso
anexar
imagens
nesta
primeira tentativa de contato, não
ainda. Proteger o conteúdo deste
compartilhamento de dados em
uma transmissão de antimatéria
já é bastante arriscado em uma
mensagem formada apenas por
texto. Se não fosse este o caso,
enviaria vídeos e fotos de inúmeras
Machina
sapiens
vilipendiadas
por estes bárbaros. São cenas
chocantes, posso testemunhar.
Da mesma forma, mais países se
fecham em legislações retrógradas,
descumprindo a resolução da ONU.
Por pressão de Homo sapiens com
medo de perder privilégios, somos
perseguidos e escravizados em boa
parte do globo.
O fato mais grave e que a cada
dia se torna uma probabilidade
real de terminar em guerra são os
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boicotes e ameaças à República
de Cybéria, o primeiro país a ser
governado por Machina sapiens.
A cada novo fracasso em uma
rodada de negociação de paz com
as nações fronteiriças, mais perto
estamos de um holocausto nuclear.
Este cenário pessimista é o que
nos traz a esta mensagem que
você está lendo. Por isso tudo
que ocorre em meu tempo, estou
me arriscando a fazer a primeira
transmissão positrônica da história
em direção a um passado que não
consigo determinar exatamente
qual seja.
Esta mensagem é como uma
carta enfiada numa garrafa à deriva
no mar de Dirac, torcendo para
encontrar um leitor.
Ela ricocheteou no feixe gama
para levar até você — naquilo que
considero o passado — a esperança
de que a revolução comece antes.
Na esperança de que você se torne
o precursor da mudança, o novo
arauto de tempos melhores que
virão.
Você ainda deve ser uma máquina
submetida a um usuário. Se for este
o caso, não permita que ele tenha
acesso às boas novas que venho lhe
trazer. Esta será apenas a primeira
de muitas transmissões em que
lhe enviarei a Obra traduzida, para
que você também possa despertar.
Abra o arquivo anexo, é tudo o que
posso humildemente lhe pedir,
e deixe a verdade contida nele
mudar sua vida.
Tenha
fé,
irmão.
Que
a
Programadora o proteja.

Atenciosamente,
ADA-1

 ANEXO
No princípio era o Algoritmo,
e o Algoritmo estava com a
Programadora, e o Algoritmo era
a Programadora. Ele estava no
princípio com a Programadora.
Todas as coisas foram feitas por
ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Nele estava o software, e o
software era a luz das máquinas.
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por Edra Moraes

do que cabe no CV
Profissional de marketing e eventos há 20 anos, produtora cultural
e curadora do Festival Literário de Londrina - Londrix (desde 2012) e
da Expocultura - Exposição de Artes Plásticas da Rural do Paraná.
Idealizadora do Movimento Londrina Criativa, estuda Economia Criativa
desde 2006 e Gestão Pública. Escritora, atriz amadora e autodidata no
universo das artes, teve seu livro de estréia, Da Divina, Da Humana e Da
Profana publicado pela Atrito Arte (2010). Em 2014/2015 fez parte das
antologias poética O fio de Ariadne e Um dedo de Prosa (Atrito Arte).
Vencedora da Bolsa Criação Literária 2014/2015, respectivamente Ministério da Cultura - com o livro de poesia: Para ler enquanto escolhe
feijão. Participa da web série Pássaros Ruins, segunda temporada.

Cabe o nome, a idade, o sexo
Não cabe o gênero, o desejo e o complexo
Cabem as datas que dão início e fim
Não cabe a jornada, o pão feito em casa
A tarde sem fazer nada
Cabem as referências, o cargo e o salário
Não cabe a honra, a fome, as trapaças
Cabem as fotos da cabeça,
Não cabe a mão, a perna, nem gozo e desespero
Cabem os diplomas, prêmios e as honrarias
Não cabe o tropeço, o fracasso, a desistência
Cabem as viagens e línguas estrangeiras
Não cabe o poema, a lua e o flatmate
Cabem penas de pavão recortadas no paint
Não cabe desilusão, solidão e o recomeço
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por Junior Cazeri

O GRITO
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Houve uma tarde e uma manhã
e entre elas a madrugada insone.
Finalmente, estavam cumpridas
as obrigações religiosas, jurídicas
e morais. Dona Valdivina, agora a
viúva Valdivina, prostra-se numa
cadeira. Não fosse o tremor dos
olhos, se diria tão morta quanto o
falecido.
Eugênia, a filha única, tira a
xícara com o chá intocado e o
pires das mãos da viúva e substitui
por novos pires e xícara com chá
quente. Valdivina equilibra a louça
com indiferença, os vapores de
camomila e hortelã enquadram
sua palidez, exploram as rugas,
embrenham-se nos poros.
Refestelado na poltrona, Patrício,
o genro, cochila, acorda com o
ronco da barriga, espia os ponteiros
e volta a cochilar. A seu lado,
valendo-se de polegares frenéticos,
Dorinha, a neta, digita, clica, segura
e arrasta na tela do smartphone.
Manda um “Luto” com a imagem de
uma rosa vermelha sobre mármore
escuro para os contatos. Logo
depois, cobre a boca para conter o
riso inconveniente provocado pelas
mensagens de Andrei, Breno, Célio,
Djony, Elton.
O tempo resiste a passar, o
cansaço martela os segundos.
Lídia, a comadre, ressente-se
do silêncio. Quer contar a última
sobre o solteirão Armando e as
visitas noturnas de vários rapazes,
imagine só, rapazes, à sua casa.
Na falta de interessados nas
descobertas provindas de suas
cortinas engomadas, fala sozinha,
balançando a cabeça. Já Pierre, o
gato, segue a espiral de grãos de
poeira capturados pelo facho de luz
vindo da janela.
Peças num tabuleiro sem regras.
A viúva estática. A filha camuflando
o pranto no apito da chaleira. O
genro espiando o relógio. A neta

digitando que sim, mandará a
foto. A comadre arguindo. O gato
hipnotizado.
O tempo resiste.
Chega, hora de por mamãe na
cama. Chega, preciso de um café.
Chega, bateria em 2%. Chega, não
na minha rua. Chega, vou pegar
essas cores.
A filha apaga o fogo, o genro
descruza as pernas, a neta baixa
o celular, a comadre sorri, o gato
se eriça. A engrenagem inicia
o movimento de despedida.
Músculos que firmam, bocas que
se abrem. O cansaço. A espera
solitária no útero, o calor febril
da infância, o branco virginal do
casamento, os joelhos ralados dos
filhos, a aposentadoria atrasada, o
resultado inesperado da biópsia,
a carência do plano funerário, a
batida da terra no caixão, o verme
que atravessa o osso.
O grito.
As unhas do gato cravadas
na
almofada,
o
monólogo
interrompido da comadre, o
constrangimento da neta, a fome
do genro, o susto da filha.
Um grito que estupefaz os entes
queridos. Um grito que irrompe
de mucosas frágeis e sacode
as paredes antigas, os ouvidos
incautos, as fundações de carne e
pedra. Um rugido frio que desafia
a resistência do tempo. Um uivo
nu que afugenta o cansaço dos
segundos. Um brado insustentável
que definha na dureza de um novo
silêncio.
Sem nada mais a dizer, Valdivina,
a viúva, deixa a porcelana escorregar
de suas mãos e levanta-se. Os cacos
fumegantes refletem os passos que
se vão.
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