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Dia de praia

Aline Ferreira do Carmo
Carrego no meu rosto
Um sorriso e uma janela
Carrego no meu corpo
Um biquíni de pintinhos num fundo rosa
Carrego no meu coração
Sonhos bobos e vontade de brincar
Fecho os olhos
E sou criança de novo
Tenho pais de férias
Tenho pais
Numa época onde as viagens
Eram para passeios
Não velórios
Meus dedinhos agarram firme
A areia da praia
Enquanto eu corro de medo
Das marolas, do mar
Corro chorando e rindo
Para os braços da minha mãe
Braços de mulher cheios de proteção
E dentro dessa conexão
Sinto-me extraordinária, imortal
Hoje eu percebo
Que nem a minha dor é especial
Quanto mais minha alegria
Mas através das memórias
Ambas vivem eternamente

Tudo o que eu preciso...
Artepaolamilar
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O Inferno são os outros
Atilio Ciraudo

Sanduíche de gente
Beny Barbosa
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Estação

Bruno Ícaro

Imersão
Caeu
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Trabalho que mais parecia férias
Caio Kria

Balneário
Claus A.
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Canoeiro

Clóvis Camargo

Limiar

Daniella Chaves
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Férias pros seus ouvidos
Denis Fontenele

Vacation · The Mowgli's
All Night · Crystal Fighters
Bandida · Pabllo Vittar, POCAH
Tongue Tied · Grouplove
Summer · WILD
Animals · Coast Modern
Blister In The Sun · Trixie Mattel
Walking On Sunshine · Katrina & The Waves
Quero Ir pra Bahia Com Você · Julio Secchin, Rebeca
Saturday Sun · Vance Joy
Girl From Rio · Anitta
Say So · Doja Cat
Best Day Of My Life · American Authors
(Bônus pra fazer aquele tiktok com seu pet durante o período de férias) Doguinho do Hell . Denis Fontenele
link deezer: https://deezer.page.link/EVfTfTbQM88meiz88
link spotify: https://bityli.com/5HqEI

Cabeçapaisagem, o Ícone
Emília Gontow
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Rio São Francisco

Guilherme Bergamini

Expedição Polo Sul
Guilherme Fraga

Hoje eu estava com tédio, então me queimei com uma vela. Deixei a cera pingar e queimar minha mão. Ela
rapidamente endureceu e grudou em minha pele, que antes ficara roxa quando enfiei-a no gelo lá fora. As coisas não
são como em um filme, são mais quietas.
Na verdade, eu gostaria que fosse mais quieto. Ou, pelo menos, esperava que seria assim. Aqui, o vento é muito alto,
e sou acordado pelo estalar do gelo e também quando os icebergs quebram no oceano.
Há pouco comecei a me perguntar se eles sentiam a minha falta, mas tentei me distrair desse e de outros
pensamentos de casa já que essa viagem deveria servir para me distanciar ou para eu pôr a cabeça no lugar - como
minha mãe costumava falar para mim toda vez que saia atrasado trabalhar naquele lugar esquisito. Espero que ela
não esteja precisando de nada.
Bom, não é como se eu fosse ficar nesse lugar para sempre… Quando cheguei, até me ocorreu essa ideia, mas não
sei mais se conseguiria.
Amanhece e as nuvens cobrem o pouco de sol que banha as calotas polares. O frio é de -52ºC, meu corpo treme
por baixo de camadas de tecidos e roupas supostamente térmicas. Já fazem alguns dias que parei de ir lá fora olhar
o mar. Sinto que já vi tudo por aqui. Sinto que fiz tudo o que tinha para fazer nas poucas horas quando cheguei, e
agora passo o tempo fazendo o impossível: tentando não pensar.
O barco que me trouxe até a Antártica era gigantesco, uma verdadeira embarcação luxuosa que carregava gente de
todo lugar do globo, e também eu. Andava pequeno por entre eles, não deixava que flagrassem meu sorriso de vitória
- minha excitação por ser um anônimo, um desconhecido.
Nenhuma daquelas pessoas sabiam quem eu era, de onde eu vinha, com quem eu me parecia, quais meus
parentescos, meus gostos, minhas falhas, minhas vergonhas, meus sonhos futuros, quanto tenho no banco, pra quem
devo, por que eu fujo, de quem eu gosto, de quem eu odeio, qual o som da minha voz.
Me torno sombra naquela nave colossal que quebra ondas e pedaços de gelo com sua carcaça pesada, enquanto
navega a inúmeros nós por hora.
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O navio ancorou na quinta-feira, e por três dias ficou parado naquelas águas até que eu conseguisse ficar a sós em
terra, vendo o laranja do sol jogar sobre o oceano uma silhueta do barco em direção ao horizonte distante de mim.
Sozinho, eu corria feliz. Sentir o peso dos meus pés naquele chão era um acontecimento, assim como olhar para as
estrelas e procurar as constelações e tentar identificar Polaris, Sírius ou Ganimedes como seu tivesse noção
alguma do que estava a fazer. Ver os pinguins nadar em colônias, escorregar no gelo, e também os que eram
devorados por gordos leões marinhos.
Foi a primeira vez que eu vi neve, mas havia mais para ver, havia tanto que meus olhos não davam conta de decorar
cada centímetro daquele lugar. Eu estava na beirada do mundo.
Não havia prédios, semáforos, calçadas, edifícios, shoppings, carros, antenas, sinais de wi-fi, nada. Sem pessoas a
vista, ou meios de qualquer um entrar em contato com o mundo… ou de eu fazer o mesmo.
Consegui. Eu fugi.
Já presenciei no mínimo três auroras austrais, luzes astronômicas que se movem em direção ao sol. É o fenômeno
de uma vida. Porém agora que eu já vi? O que me resta? Como seguir vivendo uma vida comum depois de
presenciar isso?
Tenho minha solitude até o navio voltar, e isso certamente não acontecerá em breve, serão férias frias por aqui.
Assim que a vela derreteu por completo joguei para o alto uma moeda de dez centavos que trouxe na carteira: se
der cara fico aqui dentro, se der coroa, vou me forçar a passear um pouco lá fora. Deu cara. Apesar disso, resolvi
sair.
As paredes do acampamento me eram estranhas, e já estava tratando alguns objetos como se fossem pessoas,
mesmo que não percebesse. Bati a porta me despedindo da mala de roupas e encarei o branco que era o mundo ali.
Resolvi que caminharia pelo perímetro daquele deserto gelado tentando procurar um fim. Meus passos iam
devagar e os dedos por baixo das luvas endureciam - talvez não saberiam mais como operar um smartphone se
segurassem um novamente. A praia por onde caminhava era repleta de pinguins, os únicos habitantes daquele lugar
esquecido, além de mim.
Você já gritou para o mar? Colocou os pés o mais próximo da água, fixou os olhos em alguma daquelas ondas
gigantes quebrando ao longe e gritou? É tão engrandecedor. Eu puxava o ar para meus pulmões como se eu não
fizesse isso o tempo todo, e gritava, cada vez mais alto, e alto. Posso jurar que senti meu peito crescer e rugir como
um leão. Eu era enorme, maior que os icebergs, maior que o barco que me trouxe, maior que esse planeta embaixo
dos meus pés. Era como seu fosse a exceção de todas as exceções. Esquecido de tudo e por todos, e ao mesmo
tempo escolhido para estar ali longe, sem ser ou existir. Apenas estando.
Tempo depois de andar, me vi impedido de seguir em frente pelas pedras que se erguiam em minha frente. Resolvi
que era tempo de voltar para casa e comer alguma das coisas enlatadas que mantinha dentro de uma das sacolas
do acampamento.
Eu nunca gostei de feijão. Nem o da minha mãe. Sempre foi um sacrifício, até que eu parei de comer. Quem diria
que o que me sobrava eram grãos vultosos de feijão preto. Isso também é curioso. Talvez por ainda precisar comer
eu não seja uma exceção, isso, mais que um elo é um lembrete: eu sou real, eu sou mortal, e tudo isso em algum
dado momento vai acabar. Eu vou ter que ir para casa.
Quanto tempo uma pessoa precisa ficar longe para começar a se esquecer das coisas como o número do RG, do
telefone do pai, ou mesmo do rosto de uma pessoa..?
No acampamento fiz o ritual que mantenho em toda refeição minha durante esta permanência no Polo Sul. Lavar
minhas mãos logo depois de acender o fogo e abrir a lata que também serve como panela e prato. O tempo de
cozimento é longo, e sempre fica ruim.

Meu estômago ainda não se acostumou ao cheiro e sempre é uma briga com a primeira colherada, e isso é bom,
pois comer leva um tempo e isso me distrai de pensar. Apenas uma atividade mecânica suprindo necessidades
biológicas.
Assim que raspo os últimos grãos de feijão vou me deitar para descansar um pouco. Nunca tive um sono regulado,
e não seria diferente aqui na borda congelada da Terra. O tempo é diferente, e quando escurece já não sei dizer
que horas são, e andar lá fora se torna uma atividade muito mais complexa do que realmente deveria ser.
Às vezes escrevo em pequenos pedaços de guardanapo, sempre frases curtas. Decidi que essa vai ser a maneira
como posso me comunicar com o resto do mundo distante. Palavras soltas em um papel dentro de latas de feijão
jogadas ao mar.
Eu já mandara três latas para o oceano. Sempre o faço a noite, assim nunca sei se elas afundam, se vão para longe
no horizonte ser devoradas por algum animal que pode entrar em extinção, ou prender na rede de algum barco
pesqueiro. Em uma manhã encontrei uma latinha na praia sendo usada como ninho por pinguins, essa, é deles. As
outras - assim como a que escrevo agora - são do mundo.
Terminei de escrever e não assinei no final. Não por falta de espaço, não porque não quero ser descoberto, mas
porque aqui nesse lugar não há pessoa alguma, não há referência. Porque agora, eu sou ninguém.
Enfiei o papel sem jeito dentro da lata, e com os olhos fechados lancei com força em direção ao oceano na
esperança que eu tenha usado impulso suficiente para atirar por cima das ondas polares. Consigo escutar o barulho
que o objeto faz ao cair na imensidão. O som do mar é forte, do vento também. E ali eu fico, sem ver nada no
escuro, parado. Sem esperar, mas desejando que aquela pequena latinha desbrave o mundo.
Longe de mim o pélago carrega a lata de feijão em um movimento de vai e vem com as fortes ondas da noite. A
água invade o pequeno mensageiro. O papel dobrado vai se encharcando e a tinta azul ficando cada vez mais
ilegível, até que não se possa mais ler que ali estava escrito “logo volto pra casa”.
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Iso(lamento)

Heitor Salvalágio

ISO (LAMENTO)
Ressignificar, respirar, expressar, dançar
A partir do instante em que brinquedos, fechaduras e paisagens se tornam elementos artísticos do ato isolamento,
um espaço é aberto para um lamento dançante que expresse assensações de tal cenário. Ressignificar elementos,
respirar fundo, expressar sua dor e dançar com a alma são os comandos principais para a produção dessa obra.
Produzido a partir da Oficina de Vídeodança de Angharad Harrop no Festival RepertórioParalelo Online, tal
obra contempla uma direção de Angharad Harrop e trilha sonora de Henry Horrell, ambos europeus. A
performance, captação das cenas, montagem e edição ficou por conta do brasileiro Heitor Salvalágio, 18 anos.
“Uma experiência nova, desafiadora e impactante, todas as cenas foram gravadas no silêncio, para que eu
conseguisse sentir de verdade o que é o isolamento para mim! Espero conseguir passar um pouco disso com esse
vídeo!” – Heitor Salvalágio
Link para a obra: https://drive.google.com/file/d/1ZProvJigbTZYg01_fRy5P3obownDchtv/view?usp=sharing

Travessia

Inã Omokun
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Tráfego Aéreo

Irmãos Santos

Mar Iônio (Itália) 2012
Jader Corrêa
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Férias em Sobradisney
Leandro Pezão

Calma, relaxa.
Lucas Almeida
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As memórias são mais fortes.
Luciene Lacerda

Costa Verde e Azul

Luiz Arthur de Alencar -
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O caminho que te encontra
Luíza Matravolgyi

Tintipán

Marco Magoga

Às oito da manhã o sol invadiu a janela do quarto e beijou suavemente minha têmpora. Logo eu, acostumada a
somente relaxar no breu total, me sinto energizada com a luz entrando por cada fresta. Eu não sei explicar o que
esse lugar faz comigo, se me transforma ou se apenas aflora o que de melhor há em mim. Quisera eu que essa
estadia não se resumisse somente às duas únicas semanas de descanso que o trabalho me proporcionará no ano.
Além disso, esse tempo ainda teve que servir como uma lua de mel tardia, já que tive que voltar ao escritório no dia
seguinte ao meu casamento, para cuidar da fusão da companhia com os novos sócios. É como se até meu tempo de
descanso precisasse ser produtivo, e servir a mais de um propósito ao mesmo tempo.
Mas o pensamento logo se esvai. Essa brisa modorrenta com cheiro de maresia é como um bálsamo para um
coração acostumado a bater num ritmo acima da média o tempo todo. O robe de seda acaricia minha pele três tons
mais escura depois de duas semanas de sol e eu paro em frente ao espelho do banheiro admirando as ondas
naturais que nasceram somente pelo poder do sal marinho. A paleta de cores de toda a ilha me faz sentir uma
heroína de Almodóvar, misteriosa e intensa.
Sinto que aqui eu jamais serei novamente aprisionada pelos scarpins nude da Louboutin e a camisa acinturada da
Carolina Herrera. Quisera eu viver eternamente sob esse mar de céu e céu de mar, tendo pra vestir somente os
kaftans da coleção resort do Cavalli e os pés descalços. Onde não tivesse que fingir elegância, nem costume, nem
amor. Aliás, nem sei se posso dizer que finjo amor, o que eu finjo é tradição. Amor é outra coisa, mais difícil de caber
na minha vida do que o size zero daquele Marc Jacobs que eu quero usar na cerimônia de posse da nova diretoria.
Eu sempre concordei com a Sandy: não foi erro meu, você no meu lugar faria exatamente igual. Eu sei que usar uma
tradução capenga de um hit dos anos 90 da Celine Dion não parece uma boa escolha pra manual de vida, mas por
outro lado, acho que é uma filosofia mais útil que a de Maquiavel; Afinal, não é melhor nem ser temida, nem ser
amada, é melhor ser admirada. E se nossa pulsão de vida e morte na verdade for somente um nome bonito para o
combustível da inveja que nos mantém de pé? Se for assim, a quem os invejados invejam?
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Comecei a pensar nisso quando te vi pela primeira vez. Sozinha, na beira da praia, recolhendo mariscos de uma
rede puída e que já viu dias melhores. O sol iluminando suas madeixas e imprimindo um tom dourado que os
melhores salões cobram os olhos da cara e demoram horas pra conseguir. Suas sobrancelhas selvagens
emoldurando seus olhos amendoados, seu sorriso desconfiado de canto de boca, que parece ler até os
pensamentos que jamais deixei vir à tona.
Como é que eu posso sentir inveja da sua vida? Da sua pele que dá passe livre aos radicais livres e os alimenta
com exposição diária ao sol do meio dia, dos seus braços e pernas que sentem o toque apenas de sentidos
sintéticos, do corpo que nunca se acostumou ao conforto, da voz que negocia diariamente com mercadores o
trabalho de um dia todo por algumas moedas que permitem somente a sobrevivência? Por que mesmo assim eu só
consigo pensar que seu beijo foi melhor do que os macarons de Paris, que seu cheiro é melhor do que as mais
exclusivas essências indianas e que seu gosto deveria estar avaliado com no mínimo três estrelas Michelin?
Oh well, quem escolheu fui eu, e tenho que aceitar. Logo ele acorda e me leva de volta para a vida de paleta cinza.
Guardarei os dias alaranjados da Colômbia somente na memória e numa pastinha na nuvem para poder fazer TBT
no Instagram. Seu toque eu guardo impresso em mim, como tatuagem de alma, como o calor que vai me esquentar
quando outras mãos frias percorrerem meu corpo. O colar de miçangas que me deu vou guardar junto com meus
diamantes Tiffany, mesmo que o valor dele seja muito maior.
Adiós, cariño.

O céu me olhou
Olivia Hydell
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Força Travesti
Renna
Link para a obra audiovisual:
https://drive.google.com/file/d/1wfLUNh8RwEhsHHy_Jm6fMw3rW_Kh2CgC/view

Férias com Fruta Bruta
Romeu Castro

Todos nós precisamos de férias: férias da pandemia, férias da situação atual em que vive nosso país, férias do
caos. E nada melhor do que a música para nos fazer viajar mesmo sem sair do lugar. Pensando nisso criei a PlayList
Férias com Fruta Bruta (disponível no Spotify)
Então, seja na estrada, dentro de um carro, ou numa rede de pernas pro ar, dê um play e venha junto com a gente pra
um lugar longe do olho desse furacão.
Músicas leves, alto astral para eu, você e todo mundo cantar junto: https://bityli.com/iZOEF
· Swing do Campo Grande (Replay-Acabou Chorare- Gilsons)
· Calma (Portas – Marisa Monte)
· Pra Melhorar (Portas-Mariza Monta)
· Coisa Banho de Mar (Letrux em Noite de Climão- Letrux)
· Zap Zum (Batidão Tropical – Pabllo Vittar)
· Onda (Rito de Passá – Mc Tha)
· A Cor é Rosa (Brasileiro – Silva)
· Sou Yabá (Azul Moderno – Luiza Lian)
· É corpo, é alma, é religião (Coração a Batucar – Maria Rita)
· Só + 6 (Tem Conserto – Clarice Falcão)
· Batida do Amor (Francisca La Braza – Francisco,el Hombre)
· Forçar o Verão (Apká – Céu)
· Baby 95 (Liniker)
· Nem um pouquinho (Te amo Lá Fora – Duda Beat)
· Chega (Duda Beat, Mateus Carrilho, Jaloo)
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Férias Ecléticas na Colômbia
Valdeck Almeida de Jesus

Quando pensamos em viajar em férias, para eventos culturais ou simplesmente para fazer um intercâmbio, o
pensamento adestrado logo coloca traves no caminho, e nossos olhos só enxergam o Velho Mundo, colonizado,
como se o melhor não estivesse aqui, no Brasil e nos seus vizinhos. Separados no parto que devastou
ancestralidades, o nosso país fala outra língua, se mantém de costas para a América Afrolatina, ajoelhado para os
estadunidenses e olhando ao outro lado do Atlântico, não para o continente africano, mas para nossos algozes do
norte, a zona mista do euro-franco-libra.
Visitante que fui dessa zona de desconforto, miro agora os arredores, nossas chamadas periferias, aquelas que
lutam para manter raízes e crenças dos nossos e nossas mais velhos e mais velhas.
Circulo por Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, e reservo tempo e recursos para me abraçar
aos demais irmãos. Mas é na Colômbia que tenho feito meu ninho, plantado sementes de esperança, colhido frutos
que alimentam utopias.
Na Colômbia comecei a participar do Parlamento Internacional de Escritores há seis anos, e na edição 2019 estive
com Jovina Souza, Seliane Cunha, Valdecy Almeida, Cacau Novaes e Rita Pinheiro. E desse encontro, vieram
outros: circulação em escolas de Cartagena de Índias, passagem pelo Festival Internacional de Poesia de
Cartagena (organizado pelo poeta Martin Salas), este onde estive com Douglas de Almeida e Semírames Sé, ao
qual tomaram assento recentemente Walter Cezar e Ametista Nunes, na estrada por onde já passaram Wesley
Correia, Antônio Barreto, João Vanderlei de Moraes Filho e Damário Dacruz.
Fui apresentado à rota da poesia montemariana, um acontecimento muticultural criado em San Jacinto, a convite de
Gonzalo Alvarino, um gigante da arte de conectar poetas. Em agosto passado nos apresentamos ali com recital,
contação de história, show de bonecos etc, recepcionados por Neyil e Jeidivis Reyes, da Ecléctica, bem como
pelo músico Robert Landero em sua Fundação Andrés Landero, onde além de música e história, se tem contato
com pratos típicos e históricos da culinária sanjacintera.

Um dos responsáveis pelo intercâmbio é a Experiência Ecléctica ou simplesmente “Ecléctica”, centro de cultura e
artes, resultado do empreendimento cultural Cerro Maco Café, o café literário dos Montes de María. Por meio da
comercialização de café orgânico e cacau cultivado na região e seus derivados, o grupo canaliza recursos para o
desenvolvimento sustentável das artes na comunidade de San Jacinto e nos demais municípios da região
Montemariana.
O coletivo foi fundado por Neil Reyes Anillo, 49 anos, poeta e gerente de arte, natural de San Jacinto, Bolívar, na
Colômbia, com a ajuda de sua esposa Jaidivis Mora, 27 anos, natural de Carmen, Bolívar. Ambos lideram o projeto
cultural que tem raízes no passado artístico de Neyil e na luta travada no exílio forçado pela violência que imperava
na cidade há vinte anos.
A Ecléctica é o primeiro teatro da região dos Montes de María, que oferece oficinas de arte dramática, fantoches
e dança contemporânea. O centro cultural também oferece fóruns de filmes, recitais de poesia, oficinas de
literatura criativa e bate papos em todas as áreas da arte, promovendo o ato criativo como um gatilho para a
mudança social em uma região afetada pelo conflito armado há mais de 60 anos.
Nesse espaço pude experimentar uma verdadeira imersão na cultura da família cultural, participar de rodas de
conversas, apresentações, oficinas, ouvir a classe artística visitante e os demais residentes, bem como fazer duas
apresentações poéticas, regadas a muito afeto, trocas de experiências e “gestação” de novos projetos, individuais e
coletivos, entre jovens, adultos, crianças e gestores culturais.
Esse mergulho na cultura da cidade só é possível pelo trabalho de parceria que existe entre os diversos atores
sociais do campo das artes, como:
Rota da poesia - escritores e poetas nacionais e estrangeiros circulam nas universidades da costa colombiana com
oficinas, recitais e conversas sobre sua produção e seu ato criativo;
RECUM: abreviação do renascimento cultural de Montes de María é o encontro com artistas e sua visão de
mundo sobre violência e apostas para trocar com os jovens, tecido social da comunidade.
Conexões com outros atores do trabalho artístico:
Corporação contemporânea de teatro e dança Cerro Maco, Cerro Maco Café, Experiência Eclética, Rota do
Ecoturismo nos caminhos da cumbia e do café, Rota da poesia, Experimente San Jacinto, Albergue ancestral en
La Maya, Fundação Andrés Landero, Cacau de mulheres montemarianas, Festival Internacional de Poesia de
Cartagena, Festival Internacional de Cumbia, Encontro internacional de escritores nos Montes de Maria, Sala de
jantar cultural la Pava Congona.
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PRIMEIRO TEATRO
A Cerro Maco começou em 2012 como uma empresa de café, para processamento agroindustrial e artesanal de
café e cacau orgânico. Um ano depois, o teatro Ecléctica foi fundado, seguindo o trabalho já iniciado de 1982 até
1989 com outros companheiros de Neil na Biblioteca San Jacinto: o grupo de teatro Hamabarcas.
Tudo foi interrompido quando a violência teve seu rosto mais cru em 1989, e o grupo se desintegrou e Neyil, o cocoordenador, teve que fugir para salvar sua vida e seus sonhos. Depois de pouco mais de vinte anos, seu retorno
em 2010 à sua cidade natal retomou o desejo de construir outra rota artística, não para esquecer seu passado, mas
para ressignificá-lo e também dar sua contribuição para as gerações futuras.
O teatro que estava dormindo, acordou, mudando as trilhas, abrindo caminhos para outras expressões artísticas. E
meninos e meninas, semeando esperanças, é o desafio, para quem a Eléctica oferece exercícios de teatro, escrita,
marionetes, literatura criativa, dança contemporânea, áudio visual e música por meio de parceria com a Fundação
Andrés Landero. Quase três mil alunos passaram por sua coordenação até o momento. Em uma cidade que quase
perdeu sua capacidade de imaginar e sonhar, esses números mostram que a arte muda tudo, traz possibilidades de
novos futuros e semeia esperanças no horizonte. E é isso que Neyil pensa: "Eu acho que o teatro, como todas as
artes, tem o poder de transformar o ser humano e sensibilizar o relacionamento com o outro, e com seu ambiente,
para nos tornar uma sociedade tolerante e criativa". E conclui: "O centro cultural Ecléctica oferece essa
possibilidade com o grupo de artistas que nos acompanham e convidados de outros países, onde os jovens
conhecem em primeira mão a experiência do ato criativo".
Assim, funcionando como o Farol Cultural de San Jacinto, a Ecléctica atrai artistas do mundo todo que estejam em
busca de um lugar seguro, que respeite as diferenças, mas, também, aberto a trocas que reforcem a luta por
respeito, diversidade, liberdade artística e de expressão. E é aqui que recarrego minhas baterias e para onde
convido as/os brasileiras/os de todas as artes.
.

Frais

Wellington Vojniek e Paula Wenndy
Eu quero tempo para a vida
achegar no alívio da rotina
respirar profundo frase de criança
e brigar bravo: eu cheguei primeiro!
— não faz berreiro, molecada, é tarde;
Olhar para os dias e vê-los
como eternidade reais que foram.
Sentir a completude do anoitecer
com a mãe chamando: vem pra dentro;
Quero pedalar na memória
da primeira bicicleta,
esquecer as rodinhas
e relembrar a primeira vez sem mãos;

Ajudar no serviço de gente grande,
sentir importante no miúdo da existência.
Furar o pé no prego enferrujado,
fazer xixi no machucado, a lenda de sarar;
E quando o café estiver pronto,
basta correr para o chuveiro
que tem apenas um pingo gelado:
compasso da velha canção do xampu;
Quero sentir a boca seca no fundo da noite,
o medo esperando embaixo da cama.
Pulo e saio correndo, como na vida:
hoje, férias na casa da vó;
amanhã, décimo terceiro.

Aguentar desaforo na escolha da próxima brincadeira
e correr por causa da raiva alheia.
Cuspir no taco e ver a correria
quando a bola vai longe: queimou, queimou!
Quero fazer das plantas, comida
imaginária cheia de perigos verdes
e perder a tampa do dedão em uma tarde à toa.
Vai crescer, eu sei;
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Manual de viagem
Wigvan

***
Ao chegar a Paris, provavelmente você pegará um métro, um táxi ou um daqueles ônibus vermelhos de turismo.
Talvez possa gastar um dia passeando de bateau pelo Sena ou ande a pé, explorando os becos de Montmartre até
encontrar o bar da grega Vassoula – você comprará a garrafa de água mais barata em todo o território francês,
pode aproveitar e pedir para usar o banheiro – mas espero que você não quebre a descarga, pois isso fará com que
seja expulso de lá a gritos, borrifadas de desinfetante e copos jogados ao chão. Espero sinceramente que não
passe por tal situação, mas voltando ao ponto, não importa o meio de transporte, você irá se deparar,
inevitavelmente, com coisas belas e tristes.
Lembro-me de uma crônica do Otto Lara Resende que evoca (e contesta) uma frase célebre de Hemingway:
devemos olhar a tudo como se fosse pela última vez. “Não me surpreende que ele tenha morrido como morreu”, diz
ele para afirmar, em seguida, que: não!, devemos olhar a tudo como se fosse a primeira vez. Não gosto de pensar
nas coisas assim, em termos opostos, então tento fazer os dois escritores darem as mãos e, para isso, divido entre
eles as minhas retinas. Uma olha com ingênua capacidade de encanto e vontade de se entregar aos próximos
braços vagos, a outra com o medo da despedida e a indiferença arrogante de quem julga já ter conhecido todos os
rostos. Por conta desse conflito entre meus olhos, em todas as minhas viagens os rostos são sempre aquilo que
desperta minha maior atenção. Em um país estrangeiro ou na rua da sua casa, nada lhe garante que você irá rever
um rosto. Isso me faz olhar para as pessoas com o interesse pela novidade que representam e, ao mesmo tempo,
com a convicção de que esse evento nunca se repetirá.
Nas ruas de Paris, cataloguei centenas de rostos, com a atenção de um estudante de Belas-Artes que tenta
reproduzir uma das telas de Monet expostas no Louvre. Se você me perguntar o que eu vi de mais bonito e triste
em Paris, eu vou responder a partir do meu Portrait Museum particular: a menina que ria com uma sinceridade de
doer o coração, sem se decidir entre o pai e a mãe, alternava entre ambos, ora à procura de braços, ora à procura
de seios; as amigas que, depois de uma discussão, evitam se olhar, mas continuam a dividir os fones; as crianças
disputando uma corrida, duas de patins, três de bicicleta; a modelo de batom laranja à espera do desfile que posou
solícita para uma foto; o casal de namorados contemplando o pôr-do-sol na ponte – ele com olhar de Otto Lara
Resende, ela com olhar de Hemingway, ele vê o sol se pôr pela primeira vez, ela espera algum planeta colidir com a
Terra, ele se aproxima com ternura, ela o olha com tanta tristeza que ele desiste do beijo e volta à solidão da
contemplação otimista de tudo. “Amanhã ela me dará um beijo”, “A qualquer instante: o fim do mundo.”

***
Uma coisa boa de viajar sem rumo é encontrar pelo caminho pessoas que estão tão perdidas quanto você. Assim, a
gente aprende a se perdoar por não ter metas tão definidas ou por não querer saber o que reserva o dia seguinte.
Aprende a se perdoar também por tomar alguns caminhos meio tortos de vez em quando ou por ter ficado
paralisado em algum deles sem saber o que fazer para ir adiante. Talvez você possa emprestar seu mapa com
rabiscos aleatórios feitos para matar o tempo enquanto esperava o metrô. Ou você pode dar uma folha em branco,
um lápis de cor e dizer que cada um tem o direito de desenhar o próprio percurso – ou de não desenhar percurso
nenhum e sim um coração, uma árvore ou uma flor.
Paris reúne pessoas perdidas de vários lugares do mundo. Isso é bom porque é como se fossem mil viagens em
uma só – a depender da quantidade de pessoas com quem conversar esse número pode ser ainda maior. Outra
coisa boa é que você percebe que o desenraizamento é uma espécie de linguagem universal que permite a
comunicação entre aqueles que não têm ao certo para onde voltar. Com diálogo – e muitos diálogos que dispensam
o uso de palavras – construímos uma pátria de desejo, de sonho e de tudo aquilo que deixamos de carregar porque
pesava nos ombros ou no peito.
Um desses diálogos improváveis – que nem sei como foi bem sucedido, na verdade – foi com um ator coreano que
estava em Paris para o lançamento de um filme seu em algum festival. Não sei como consegui entender isso, ou se
inventei, porque ele não sabia dizer nada em francês ou inglês e eu não sabia dizer nada em coreano, tanto que
sequer pude entender seu nome. Mas entendi o nome do filme e vimos o trailer juntos no computador do hostel.
Agora me lembrei: havia um brasileiro que tentava servir de intérprete, mas nós não precisávamos de intérprete
porque com as mãos conseguimos entender o propósito do outro. Curiosa foi a experiência de beijar uma pessoa
que não comunicou nada além da vontade de beijo, de compreender uma língua pelos seus movimentos e salivas e
não pela sua capacidade de modelar o som em palavras, era como se fôssemos naquele momento os primeiros
habitantes de um novo mundo e que precisaríamos entrar em um acordo para dar nome a tudo que existe e não
existe. Era como se nossos corpos fossem também palavra, palavra que se lambe, palavra que se cheira, palavra
que se goza. A colisão a que nos submetíamos fazia com que nos fragmentássemos em sílabas sem sentido, para
depois nos reordenarmos e de novo e de novo e assim comporíamos um vocabulário que só pertencia a nós dois e
que só poderia ser pronunciado e entendido naquela cama. Depois do café, ele partiu para Londres, mas antes
pegou a minha mão, colocou-a em seu peito e com o ritmo das batidas – e com uma lágrima a qual não dei
importância, pois se tratava de um ator, afinal de contas – eu compus a minha versão daquela despedida na qual ele
dizia que me amava tanto e para sempre.
Éramos distantes no espaço, na palavra e na vida. Tínhamos consciência disso. Paris foi uma ponte que
atravessamos juntos para depois seguir os nossos passos sem que um representasse sobre o destino do outro um
impacto decisivo. Só resta a memória que desaparece um pouquinho a cada ano e eu já nem me lembro mais do seu
rosto e da sua voz. Talvez, na velhice, nem saiba identificar se o ator coreano foi fato ou se foi sonho. De que fui
feliz quando envolvido pelos seus braços e pelo seu silêncio, nunca haverá dúvida.
***
Quando, por acaso, na solidão dos dias você decidir sair pelo mundo, tenha cuidado para não se esquecer de levar
um pouco de coragem. Não precisa ser uma coragem para escalar uma cachoeira no Marrocos sem equipamento
de proteção – feito tal que, depois de quatro anos, você ainda não saberá como foi capaz de tamanha loucura
...........
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e agradecerá imensamente por estar vivo tendo em vista a grande oportunidade que teve de morrer. Também não
precisa ser uma coragem dessas que fazem você gastar o dinheiro com o qual almoçaria nos três dias seguintes em
um salto de bungee jump em Roma e ficar com os ossos doendo pelo resto do mês.
Mas tem que ser uma coragem suficiente para se juntar com estudantes à beira do Sena, para enturmar com uma
família brasileira no hostel em Madrid, para aceitar carona de um desconhecido charmoso em uma lambreta como
se a vida fosse um filme das gêmeas Olsen e para convidar um afegão que conheceu em um museu para um
piquenique à meia noite na Trafalgar Square. Esse tipo de coragem é decisivo para sair de si mesmo e enxergar os
lugares a partir da história que as pessoas trazem dentro e qual história as levou até ali.
Não precisa ser uma história tão extraordinária. Qualquer história de amor, por menor que seja, já fará você
entender que as ruas não são apenas ruas, há muito de sonho no chão que pisamos. Ouvir uma pessoa é ganhar um
vocabulário de sentidos ao qual você nunca teria acesso a não ser por meio da escuta, pois nunca poderá ocupar o
lugar que ela ocupa no espaço e na existência. É como se estivéssemos todos com óculos mágicos e intransferíveis,
pelos quais percebemos o que está à nossa volta de uma forma totalmente outra. Então, só podemos pedir para que
a pessoa tenha a bondade de contar aquilo que ela vê. Talvez você não saiba como tal visão é possível, afinal você
nunca poderá colocar aqueles óculos, mas saberá que ela é possível e isso já muda tudo.
É assim que você entenderá que Paris é um lugar festivo e fulminante que as pessoas escolhem como forma de
marcar um momento feliz no mapa, como um casamento, por exemplo. Mas pode ser um lugar muito melancólico
caso você tenha planejado estar lá com uma pessoa que, por algum motivo, não faz mais parte da sua vida. Paris é
um lugar propício para a contemplação e estudo: há arte em tudo, no metrô, nas ruas, nos prédios, nas roupas, nos
cabelos. Mas também é lugar de trabalho como para o casal de Goiás que foi, sem uma palavra de francês no
bolso, tentar a sorte. Havia ganhado dinheiro o suficiente para comprar imóveis em sua terra, mas não comprava
uma garrafa de água sem passar pelo constrangimento de ter que repetir “deux” até o garçom concordar que sua
pronúncia era aceitável e parar de fingir que não entendia o pedido.
Esses pequenos sadismos são comuns, dizem aqueles que são estrangeiros. “Estrangeiro” é uma categoria
diferente de “turista”, demorei a entender. Se você está com roupa bonita e tem muito dinheiro para gastar, só
receberá sorrisos, vão tentar falar uma palavra no seu idioma que aprenderam com outro turista, vão dizer que
gostam de futebol e de carnaval. O problema é quando a roupa envelhece, o dinheiro acaba e o turista vai ficando,
dia após dia e sem previsão de ir embora. O tratamento é outro. O olhar é outro. O lugar é outro. Você é o outro.
Ninguém quer que você esteja ali e nem disfarça para que perceba que nada lhe pertence e que não tem motivos
para ficar.
.

