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Bruno Pernambuco  

Como Ler os Russos, lançamento da 
Editora Todavia, é um livro que 
surgiu pautado, de cara já dada, 
com título, forma e conteúdo 
definidos. Tanto o admite, em 
conversa virtual com este repórter, 
Irineu Franco Perpétuo, autor da 
empreitada e responsável por 
enfrentar a enumeração e organização 
de três séculos de literatura russa em 
seções condensadas, estruturadas, 
que vão direto ao ponto, a respeito 

de seus artistas sem tirar a graça de 
sua literatura. Franco Perpétuo 
reconhece que o volume exigiu 
“leituras sistemáticas, anotadas, 
atentas e abrangentes” que lhe são 
incomuns. 

Como resultado desses esforços, 
nasceu um guia que é um convite 
sincero e amigável à literatura de um 
país tão longínquo e, sob certos 
aspectos, tão pouco compreensível a 
um leitor brasileiro, como a Rússia. 
Sem ter exatamente o didatismo de 
um manual de leitura, nem a 
concentração de uma tese acadêmica, 
serve tanto como introdução a um 
leitor inexperiente, a um mundo 
potencialmente amedrontador com 
nomes difíceis de compreender à 
primeira vista, quanto como companhia 
de viagem a quem, numa leitura 
organizada ou desatenta, com maior ou 

menor devoção, mais tenha interesse 
em compartilhar opiniões sobre 
aquilo que foi lido — e devora os 
clássicos russos. 

Especialmente durante seus “anos 
dourados”, entre os anos trinta do 
século XIX e os dez do XX, com 
sua profusão de autores-profetas, 
que de forma particular 
interpretavam sua palavra, e que 
muitas vezes rivalizavam-se 
abertamente, disputando até 
mesmo a natureza da realidade, 
uma das lições que traz a literatura 
russa é que é sempre perigoso falar 
em generalidades. Seja em termos 
de “uma literatura” geral, seja em 
unificar todo um país sob a mesma 
égide, como se todas as suas partes 
constituintes se mobilizassem numa 
ação única. 

continua na página 3  > 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[prateleira] 

Obra referência da literatura 

anarquista e romance que 

inspirou filme de De Sica 

abordam rupturas em diferentes 

tipos de governo 

Matheus Lopes Quirino  

Vire à esquerda. Lançado pela primeira vez em 

1985, A abolição do trabalho, tornou-se um clássico da 

literatura política norte-americana. Traduzido para 

dezenas de países, o livro expandiu as ideias do 

anarquismo tendo ganhado, inicialmente, adeptos no 

movimento estudantil até conquistar leitores já 

formados. Na edição da editora Veneta, o 

desenhista Bruno Borges ilustra o panfleto mais 

conhecido de Bob Black. Aproveitando o gancho, 

também sai pela editora a sátira Groucho—Marxismo, 

que explica a luta de classes através da comédia. 

Dentro do quadro. A criatividade não é fonte 

inesgotável. Esse é um dos lemas de Oleg, que foi 

lançado recentemente pela editora Nemo. 

Na novela gráfica, cenas do cotidiano de um cartunista 

às voltas com bloqueios criativos revelam um ser 

humano repleto de paixão pelos seus próximos. No 

quadrinho de Frederik Peeters, o protagonista reflete 

sobre seu relacionamento longevo e a adolescência da 

filha, além de se debruçar por problemas da 

contemporaneidade, como tecnologias, insônia e a 

própria solidão, companheira indissolúvel dos artistas. 

Duas tramas que abordam a segunda guerra mundial 

saíram pela editora Todavia. As pipas e O Jardim dos 

Finzi Contini são livros que trazem protagonistas 

inventivos e encantadores. No primeiro, clássico 

de Romain Gary, o jovem Ludo se apaixona por Lila, 

uma aristocrata polonesa. O normando que vive com o 

tio, o impagável carteiro Fleury, é um menino com 

memória excepcional. De todos os detalhes que nutre 

pela paixão por Lila, ele lembra de seus cabelos loiros e 

de sua constante busca por uma identidade. Já no 

romance de Giorgio Bassani, clássico moderno da 

literatura italiana, é apresentado ao leitor o mundo da 

família homônima, que inspirou o filme de Vittorio De 

Sica em 1970. Ao discorrer sobre o destino inexorável 

dos judeus italianos conforme o cerco apertava durante 

a ascensão do nazifascismo, Bassani soube materializar 

no presente grandes esperanças e boas lembranças, ao 

menos para seus protagonistas 

 

Fina 
Editor Matheus Lopes Quirino 

Editores-adjuntos André Vieira, Bruno 

Pernambuco e Giovana Proença 

capa Игральные карты “Все козыри” 

W revistafina.wordpress.com  

@ revistafina 

➢ revistafina@gmail.com 

 

SOBRE 

Fina é uma revista de literatura e cultura, 

editada por entusiastas, escritores e artistas. 

Sem fim lucrativos, a diretriz principal é 

propagar ideias e incentivar a cultura do livro. 

 

 

 

 

 

Breves. Na imagem, a capa de A Visão das Plantas, de 

Djaimilia Pereira de Almeida. Um dos trabalhos memoráveis do 

ilustrador Willian Santiago, morto no início do mês pela 

COVID-19. A Fina presta condolências.  

Breves. A Companhia das Letras lançou a novela gráfica Meu 

mundo versus Marta. Ficção cientifica com texto de Paulo Scott, 

autor de Marrom e Amarelo, e ilustrações do pelotense Rafael 

Sica, autor de Fachadas. (M.L.Q) 
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Mesmo sendo esse o caso, 

por uma questão 

simplesmente numérica, será 

aceitável a figura de 

linguagem ao dizer-se que os 

olhos do Brasil miravam 

atentamente, com uma 

mistura de esperança e 

angústia, a terra de Púchkin 

quando o projeto de Para Ler 

os Russos nasceu. No calor da 

copa do mundo de 2018, 

André Conti, editor da 

Todavia, sugeriu o projeto da 

obra, já com o título que viria 

ser o definitivo, ao tradutor 

que esperava apenas pescar 

mais alguma opção, dentro 

da vastidão de possibilidades 

do cânone moderno e 

contemporâneo russo, para 

uma transcrição. A surpresa, 

no entanto, rapidamente se 

tornou um interesse sincero 

pelo projeto. A partir daí, a 

respeito de suas experiências, 

das invenções necessárias 

para assumir-se de forma 

autoral um projeto 

panorâmico como este, das 

voltas que o fizeram sentir-se 

como um piloto que, para 

atravessar um caminho 

assumidamente conhecido, 

mas de uma forma nunca 

antes traçada, “toma lições 

de voo em pleno ar”, o autor 

é simples, direto: 

“Simplesmente cumpri a 

tarefa que o André me 

propôs”, diz o tradutor. 

 
Como Ler Os Russos 
Irineu Franco Perpétuo 
Editora Todavia 
Ano da edição 2021 
R$ 69,90/ 44,90 
304 páginas 
 

Questões de foco 
O autor admite,  apresentar um retrato 
dessas gerações brilhantes de autores 
russos a um público brasileiro exige 
perpassar uma camada tríplice de ilusão e 
de interpretação: estudar o lançamento de 
seus materiais na terra natal (com o sabor 
típico local, geralmente entre glórias e 
ameaças de morte), sua recepção por uma 
cultura estrangeira, e finalmente o 
acolhimento, a partir dessa incursão dos 
textos primeiramente pela cultura literária 
europeia, no país. Esse estudo, um bom 
tanto desconcertante, se faz presente ao 
longo da obra; junto com uma progressão 
temporal de autores e títulos, analisados 
em seu momento histórico, é possível ler 
uma linha do tempo da recepção crítica dos 
clássicos, e de sua tradução e recepção no 
Brasil.   

 

 

 

LITERATURA 

Verbete 

um dois 

Tolstói/reprodução 

Com sua forte contextualização 

histórica do pensamento que envolve a 

crítica dos autores russos, mas 

igualmente com sua apresentação 

simples, despretensiosa, e 

convidativa, Como Ler os Russos adquire 

um teor de prosa, uma conversa 

gostosa e atenta. É um livro que sabe 

aproveitar as lições dos bons guias de 

literatura sem se enrijecer, que 

conserva, nas suas descrições, no seu 

uso das infindáveis citações e 

referências, valiosíssimas, que estão 

disponíveis quanto ao seu assunto, algo 

da vivacidade e do impacto que está 

presente em toda boa literatura. 

https://todavialivros.com.br/livros/como-ler-os-russos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura do livro — que envolve, 
ao final de cada capítulo, uma seção 
em foco, realçando aspectos 
históricos e literários, de 
acontecimentos e de autores, que 
complementam o sentido daquilo 
que foi apresentado — se desenrola 
naturalmente: é uma obra que é 
muito bem lida tanto de uma vez, 
como uma narrativa própria, quanto 
em doses curtas, talvez com uma 
referência específica em mente que se 
queira buscar. Sobre a composição do 
livro, diz Irineu que “O conteúdo dita 
a obra num caso como esse”, e que o 
ideal perseguido em Como Ler os 
Russos “é o mesmo que persigo em 
todas as minhas obras: um livro que 
seja inteligível para um leitor que não 

fala uma palavra de russo, e que nunca 
pôs os pés na Rússia.”, comenta. 
Uma intenção simples, à primeira 
vista, mas, apesar de realmente direta 
e objetiva, enganadora, que necessita 
de um refinamento muito peculiar, 
uma operação muito consciente de 
diversas referências e questões. 

O idioma russo tem um ritmo, uma 
cadência particular. Sua incrível 
densidade linguística, é uma 
sedimentação lenta de transformações 
históricas e culturais únicas, de 
influências externas, muitas vezes 
consumadas na formas do emprego 
direto de termos estrangeiros, e 
tentativas oficiais de conter e amoldar 
a língua. Lidar com essa matéria bruta e 
difícil, em alguns sentidos 
incomunicável, é a tarefa constante do 
tradutor e, no caso de uma publicação 
como é esse Como Ler os Russos, explicá-
la a quem não a conhece de dentro se 
torna parte do trabalho de quem mudou, 
ligeiramente, de função. Tudo, enfim, 
resume-se na frase simples, na 
apresentação direta, naquilo que 
apresenta, da forma mais verdadeira e 

acessível, para um leitor brasileiro 
aquilo que foi escrito. E não poderia 
ser de outra forma; “[nós], os 
jornalistas, somos vulgarizadores”, 
define o jornalista, “e escrevi meu livro 
pensando em algo acessível para o 
assim chamado ‘público leigo’”. 

Profecias 
A dimensão única que o escritor, em 
seu papel, possui para a sociedade 
russa — como um criador, um 
desafiante de Deus, um gerador e 
artista da Palavra —, é um personagem 
central da análise de Como Ler os Russos. 
É essa dimensão única que ajuda a 
explicar o desenvolvimento da cultura 
dos escritores russos, da época de ouro 
do século XIX, e ao mesmo tempo é 
ela também a gênese dos célebres 
epitáfios do século XX, proferidos 
sobre esses autores, que se 
transformaram em frases clássicas — 
da afirmação do crítico literário 
Vladislav Khovássevitch que “em 
nenhum lugar fora da Rússia as 
pessoas  foram tão longe, por 
quaisquer meios possíveis, para 
destruir seus escritores” ao célebre dito 
de Óssip Mandelstam que “em 
nenhum lugar no mundo se dá tanta 
importância à poesia: é somente em 
nosso país que se fuzila por conta de 
um verso”. 
 

Em novo livro, professor conta três séculos do cânone literário russo  

 

Isaac Levitan 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse respeito, esse direito 

único, recai sobre os grandes 

nomes da literatura russa 

simultaneamente como uma 

benção e uma 

condenação. Como Ler os 

Russos narra 

excepcionalmente bem a 

transformação dessa figura, 

que acompanhou todos os 

célebres nomes, 

reconhecidos, da literatura da 

terra Alguns, como Gógol, a 

assumiram quase que à sua 

própria revelia, enquanto 

Tolstói e Dostoiévski 

cumpriram muito bem o 

papel, extrapolando sua 

criação literária em um debate 

que incorporava todo um 

sistema metafísico. No 

período soviético, os autores 

do século XX, posteriores à 

geração de prata dos 

futuristas, viveram essa 

atribuição com um sentido 

único — incorporando, em 

muitos casos, em seu destino 

a consumação dos epítetos 

célebres. Como diz a carta de 

apresentação da obra, em seu 

prefácio, se é possível 

perguntar “Como ler os 

russos?” é porque a pergunta 

“Por que ler os russos?” já 

está, mesmo que 

implicitamente, respondida 

para o público brasileiro. 

Muito disso tem a ver com 

essa palavra, com essa força 

única que a Rússia atribui a 

seus escritores. Citando Eric 

Auerbach, o prefácio do livro 

fala a respeito dessa força 

imediada que a literatura 

russa parecia deter quase que 

exclusivamente no século 

XIX, essa imediatez dos 

sentidos e dos instintos, um 

atravessamento completo 

pelas experiências.  

É complicado, periculoso, falar 
em generalizações, mas de toda 
forma essa força movente da 
literatura russa, especialmente 
surgindo de rompante na cena 
europeia, evoca a pujança 
daquele conhecimento que está 
com quem não é 
completamente incluído no 
centro da cultura, nem entre os 
centros econômicos — quem 
necessita olhar para si mesmo, e 
compreender — se entre sua 
parte civilizada, aceita, e sua 
parte tida como selvagem e 
bárbara. É muito simplista 
querer reduzir o caso  de um 
país ao outro, estabelecer uma 
falsa equivalência entre os 
casos, como se essa bastasse 
completamente. Mas, 
indubitavelmente, a literatura na 
Rússia tem a importância da 
forma de um povo inventar-se a 
si mesmo, de atribuir-se essas 
qualidades, e nisso terá muito a 
ver com o Brasil e com seus 
autores.   

Presente e futuro.  
Como Ler Os 

Russos termina com um 

panorama de uma geração 

contemporânea — os primeiros 

“pós-soviéticos”, ou pelo 

menos, o primeiro grupo de 

autores que atingiu o 

reconhecimento internacional de sua obra 
depois da dissolução da União Soviética, 
mesmo que muitos dos incluídos sob essa 
categoria já escrevessem durante o período 
soviético, e que suas obras toquem em temas e 
traumas fundamentais à velha URSS. “A 
consagração dessa nova geração de autores 
mostra que a literatura russa não precisa de 
censura e nem de Gulag para produzir obras 
relevantes”, diz Irineu, se referindo à trupe 
internacionalmente consagrada que envolve 
Svetlana Aleksiévich, consagrada com o Nobel 
em 2015, Liumdilla Petruchvskáia e Vladimir 
Sorókin. Essa definição, embora com justo 
caráter de celebração, antecipa as encruzilhadas 
de quem escreve na Rússia contemporânea. As 
contradições da censura, até mesmo como 
forma de alimentar a criatividade, de lapidar o 
uso da metáfora e da sutileza, desde sempre 
foram matéria presente para autores russos e 
soviéticos, mas em tempos atuais, mesmo que 
certos materiais e temas ainda amarguem uma 
repressão estatal firme, os que buscam se 
lançar à arena dos profetas públicos desfrutam, 
nas palavras de Irineu, de “uma liberdade de 
expressão inaudita na história dos escritores 
russos”. Ocorre hoje, e esse é um diagnóstico 
apontado em Como Ler os Russos, que os 
escritores estão submetidos mais aos 
desmandos do mercado, à busca por 
publicação e divulgação, aos incessantismos de 
uma economia frenética, do que à repressão 
estatal, que se concentra com muito mais força 
em outras mídias — na TV, na internet, e em 
outros veículos que, para citar o escritor 
Ievguêni Dobrenko, “concentram as funções 
de propaganda e luta política”. 
 

A consagração dessa nova geração de autores mostra que a literatura russa 

não precisa de censura e nem de Gulag para produzir obras relevantes”, diz o 

tradutor  
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Verbete 

um dois 
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A Palavra desafiadora, então 
deslocou-se, repartiu-se em veículos 
mais velozes, imediatos e menos 
reflexivos. O que terá restado 
então, à palavra simples, comum, 
meio gasta dos escritores? Em 
nossa entrevista, Irineu faz bem ao 
lembra que já se vão trinta anos nos 
quais os escritores russos têm de 
submeter seu conteúdo a essas 
regras de mercadoria, e que as 
novas reflexões e formas de 
enfrentar essas barreiras criativas 
estão em constante mudança, 
sempre sendo experimentadas. 
Tudo que se diga aqui é apenas 
uma pressuposição desatualizada 
frente à realidade, mas ainda assim 
será valioso para ilustrar um pouco 
o desafio contemporâneo na russa, 
a autoras e autores que se dispõem 
a reinterpretar trezentos anos de 
uma história luminosa, e combinar 
isso com sua força autoral. 
Indagado, então, pelo entrevistador 
sobre o destino possível desses 
escritores presentes, sobre que 
saídas ainda restariam abertas a essa 
geração que agora escreve, o autor 
rebate com a realidade mais óbvia: 
não é quem está de quarentena, 
isolado em casa em terras 
paulistanas e sem vacina que 
poderá vaticinar sobre quem, além 
de três séculos de referências 
excepcionais, tem a segurança da 
Sputnik-V já próxima de seu 
sistema imune. Não cabe fazer 
adivinhações, e, afinal, isso não é de 
forma alguma um problema. Como 
Ler os Russos é uma obra que, 
retomando o passado, aponta 
possibilidades para o futuro- ou ao 
menos espalha centelhas que 
podem lhe inspirar.  À pergunta Por 
que ler os russos, feita num acesso de 
clichê pelo repórter que aqui vos 
escreve, reage o tradutor: “minha 
resposta mais sincera é: porque é 
muito bom!”. E seu livro, é uma 
obra que ajuda a compreender a 
dimensão de tudo aquilo que está 
envolvido para chegar nessa 
resposta sincera. (B.P) 

 

Giovana Proença  

“Por que alguém se sente compelido a 

escrever?”. Patti Smith recupera em 

Devoção o questionamento que ressoa 

desde as origens da escrita criativa. A 

cantora de Horses vai além e coloca a 

inspiração como incógnita. Se os 

poetas clássicos pediam à Musa por 

um sopro divino de estímulo a 

criação, em sua autoria, Patti refaz os 

percursos de seu trabalho artístico. 

Ele não poderia ser mais pitoresco. 

Com sua pequena bagagem, a lendária 

cantora do rock nos transporta para as 

ruas de Paris. Patti Smith traça as 

pegadas de Rimbaud, Camus, Patrick 

Modiano, Paul Valéry e Simone Weil. 

A poesia e a filosofia, tudo de mais 

elevado da cultura francesa, pairam 

suspensas pelas páginas do caderno da 

cantora. Em uma oportunidade única, 

assisti  Patti Smith ao vivo.  Em sua 

primeira passagem por São Paulo, a 

cantora de setenta e seis anos colocou 

uma verdadeira multidão em agito ao 

ritmo de hits como a política “People 

have the power” e “Because the 

night”. A presença magnética de Patti 

no palco reforça o título de lenda. 

Manifesta duas maestrias: captação e 

identificação. Foi aplaudida mesmo 

quando errou a entrada da música. Os 

dois maiores trunfos de Patti Smith 

estão em Devoção. Vislumbres e 

flashes de sua passagem por Paris 

compõem a ficção, que se delineia na 

segunda parte do livro, na frente de 

nossos olhos. Nos sentimos também 

autores da devoção de Smith. A lente 

apurada da escritora absorve tudo: 

músicas, filmes, ícones franceses; 

rearranjados no corpo do conto. Em 

sua estreia literária, Só garotos, Smith 

narra seus anos como artista aspirante 

em Nova York, ao lado do fotógrafo 

Robert Mapplethorpe. Seu talento 

para a autoficção, a transfiguração da 

biografia em literatura, já estava 

predestinado. Predestinações marcam 

a trajetória da cantora, que rumou 

para Nova York confiando no 

destino. 

O abstrato se tornou concreto, 

Smith se tornou expoente do 

punk com o disco Horses (1974). 

O memorialismo, íntimo e 

certeiro, delineia as nuances da 

emotiva visita da autora à casa de 

Albert Camus. O conto Devoção, 

ao centro do livro, é o resultado 

das peregrinações de Patti Smith. 

As sinestesias sintonizadas pela 

cantora são costuradas em uma 

belíssima composição. Eugenia, a 

personagem principal, tem sua 

devoção; a patinação do gelo, 

retirada de um programa assistido 

por Smith. Sozinha no mundo, 

dedica-se apenas a sua paixão, até 

conhecer Alexander, seu Ele. 

Trechos esparsos pelo volume 

adquirem sentido “E o rosto do 

amor é apenas o branco do 

inverno.”  Influências deslizam 

pela prosa como as lâminas dos 

patins de Eugenia. A personagem 

espelha, em sua caracterização, 

Simone Weil, mística filósofa 

francesa defensora da 

humanidade. “Devoção”, 

vocábulo que cintila nomeando o 

conto, foi extraído de uma 

inscrição na lápide do poeta e 

filósofo Paul Valéry. No ato de 

olhar para os que vieram antes, e 

assentaram os tijolos que 

constroem os pilares da cultura, 

Patti se apropria de um sólido 

alicerce para os estandartes de sua 

arte. “Porque não podemos 

somente viver”, essa é a resposta 

que Patti Smith encontra na 

jornada de seus anseios artísticos. 

Em seu caso, vida e arte emergem 

em exercícios contínuos de 

memorialismo e transposição 

fictícia. Potente e magnética, a 

prosa de Smith tem a força de 

suas melodias em palco. 

Compositora das palavras, sua 

inventividade caminha pelas 

boulevards francesas , senta em 

cafés e escreve trechos pelas 

paisagens parisienses. Pela escrita, 

Patti nos apresenta sua devoção. 

UMA DEVOTA DA ARTE  

Verbete um dois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROBERTO 

Maria Paula Curto  

Até hoje, quando eu desço o elevador 
para levar a Hannah para passear, eu 
olho para a calçada da igreja da Cruz 
Torta, esperando ver você ali, 
orientando os motoristas nas vagas 
estreitas e tentando tirar algum para o 
almoço ou a janta do dia. Ou ainda 
para descolar aquele cigarrinho que 
faz mal à saúde sim, mas ajuda um 
pouco a acalmar os nervos e passar o 
dia. Nesse estranho equilíbrio, você 
escolhe a fuga. Quem não? Mas você 
não está mais lá. E eu custo a me 
convencer disso. Custo a entender 
que eu não vou mais ouvir você me 
perguntando se eu tinha arranjado um 
bofe. E rir com você da minha eterna 
resposta: infelizmente nada. Zero, 
bola, rosca. Imediatamente você 
tentava me consolar afirmando: “É, a 
coisa tá feia mesmo”. 

 

Mas logo na sequência você sempre 
acabava me contando um caso novo, 
um certo olhar do outro lado da 
calçada, uma buzinada insistente do 
taxista local ou até um “amasso de 
responsa” – daqueles que a gente 
perde o fôlego ao sentir que existe 
algo além de pano e suor entre o teu 
corpo e o do outro – no muro do 
prédio novinho e chique do fim da 
rua. Mal sabia você que, ao tentar me 
mostrar que o mercado de bofes 
estava mesmo em crise, acabava por 
carimbar a minha total incompetência 
amorosa-sexual, pois pelo menos 
você sempre tinha alguma paquera e, 
para mim, não restava sequer um 
mísero assobio ou um “gostosa” 
sussurrado no ouvido por um 
machista de plantão. Também sinto 
falta do seu radinho de pilha e do dia 
em que dançamos bem no meio da 
Vupabussu ao som de Upside Down 
de Diana Ross, como se não houvesse 
amanhã. E há? E a cara das pessoas 
olhando torto para esse casal 
improvável, a dama e o vagabundo – 
não que eu seja alguma lady, que fique 
bem claro isso – sem dividir a tigela 
de macarrão, mas um emaranhado de 
experiências compartilhadas na 
essência. A dor e o odor valem para 
todos. 

Às vezes, você vinha cheirando a 
cachaça. Mas quem não se afogaria 
num copo para esquecer o 
estômago vazio? Cachaça mata? 
Fome também. E dói, enquanto o 
álcool anestesia. Quem sou eu para 
julgar se também procuro a minha 
cachaça ou anestesia nas infinitas 
listas de To Dos das salas com ar-
condicionado do escritório ou no 
tal home office. Cada um com seu 
vício. Ninguém é melhor do que 
ninguém. Talvez mais refinado. Ou 
falso. Igualmente viciado e covarde. 
Eita vidinha difícil de encarar 
careta, não? Outras vezes você 
estava cheirando a mijo. Sim, mijo. 
Faz parte. É humano. Apesar de a 
gente tentar esquecer. Também não 
dava para lavar roupa toda semana, 
né? Não tinha máquina (nem 
tanquinho). Ou ainda vinha com 
um pouquinho de cheiro de bosta. 
Mas ok, esses cheiros são fáceis de 
limpar. Saem com água e sabão. 
Simples assim. Já as manchas que 
eu carregava dos escritórios da 
Faria Lima não saem nem com 
água sanitária e cloro. Ficam 
grudadas naqueles restos de ética 
que nós pensamos ainda ter. Acho 
que o que eu sinto se chama 
saudade. Saudade do meu Genet 
tropical que escolheu as ruas uma 
vez que a concretude cinzenta das 
caixas que insistimos em chamar de 
casas não lhe bastava. Afinal, para 
que ter um único número se eu 
posso ter a avenida inteira? Adeus 
meu amigo. Me aguarde que um dia 
eu chego. E a gente vai poder 
dançar muito, num palco um 
pouquinho maior que a esquina da 
Vupabussu com a Costa 
Carvalho… 

Casal improvável, a dama e o vagabundo – 

não que eu seja alguma lady, que fique bem 

claro isso – sem dividir a tigela de 

macarrão, mas um emaranhado de 

experiências compartilhadas na essência 
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site.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemário   

 

 

Os discos empoeiram-se. 

As chaves foram esquecidas debaixo da cama. 

Um livro novo espera dentro do pacote. 

Uma tarde cinza esparrama para dentro do quarto. 

A televisão muda um canal. 

As mesmas formigas de ontem passeiam no açúcar. 

Três sons de backspace. 

A rede da janela não segura a horta de tomilho. 

Por um segundo pensa-se em organizar a estante. 

Um cobertor sacode dentro do armário frio. 

Os remédios estão alinhados. 

Ainda se espera aquela encomenda de uma esteira retrátil 

e entrar o dinheiro para um celular novo. 

Até a surpresa ao virar as páginas parece pensada. 

Pedaços antigos da lucidez emudecem. 

Mistérios nas janelas do lado de fora. 

Uma garrafa de vinho foi esquecida sem rolha e vinagrou. 

A massa que sobrou daquele dia continua esquecida no fim da geladeira. 

Cores novas tingem a fruteira- 

os cheiros confundem-se. 

No armário, medalhas de natação. 

Um anuário de outra pessoa envelhece. 

A balança empoeira sem uso. 

A porta está aberta, e a corrente de ar venta. 

Uma tomada está desconectada. 

Indecisão diante dos ovos e da mostarda. 

Uma camisa errante passou. 

Uma chaleira pia em meio à surdez. 

O enigma do dia desnublou-se 

mas continua com sabor de passado. 

Bruno Pernambuco  
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