PRÊMIO
UFF
DE
LITERATURA

PRÊMIO UFF DE LITERATURA
Antologia de textos premiados
Poesia – Crônica – Conto

Niterói, 2009

Copyright © 2009 by Universidade Federal Fluminense/EdUFF
Direitos desta edição reservados à EdUFF - Editora da Universidade Federal
Fluminense - Rua Miguel de Frias, 9 - anexo - sobreloja - Icaraí - CEP 24220-900 Niterói, RJ - Brasil -Tel.: (21) 2629-5287 - Fax: (21) 2629- 5288 - http: www.eduff.uff.br E-mail: eduff@vm.uff.br
É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da
Editora.
Edição de texto e revisão: Sônia Peçanha
Capa, projeto gráfico: José Luiz Stalleiken Martins
Editoração eletrônica: Marcos Antonio de Jesus
Supervisão gráfica: Káthia M. P. Macedo
Dados Internacionais de Catalogação-na-Fonte - CIP
P925

Prêmio UFF de Literatura – Antologia de textos premiados – Poesia,
Crônica, Conto/Universidade Federal Fluminense/EdUFF. Niterói: EdUFF,
2009.
208 p. ; 21 cm.
ISBN 978-85-228-0537-2
1. Literatura. 2. Antologia. 3. Poesia, Conto, Crônica. I. Título.
CDD 808-7

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Reitor: Roberto de Souza Salles
Vice-Reitor: Emmanuel Paiva de Andrade
Pró-Reitor de Extensão: Fábio Barbosa Passos
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega
Diretor da EdUFF: Mauro Romero Leal Passos
Diretor da Divisão de Editoração e Produção: Ricardo Borges
Diretora da Divisão de Desenvolvimento e Mercado: Luciene P. de Moraes
Assessora de Comunicação e Eventos: Ana Paula Campos

Editora afiliada

Comissão Editorial
Presidente: Mauro Romero Leal Passos
Ana Maria Martensen Roland Kaleff
Gizlene Neder
Heraldo Silva da Costa Mattos
Humberto Fernandes Machado
Juarez Duayer
Livia Reis
Luiz Sérgio de Oliveira
Marco Antonio Sloboda Cortez
Renato de Souza Bravo
Silvia Maria Baeta Cavalcanti
Tania de Vasconcellos

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretor-Presidente: Haroldo Zager

Chega mais perto e contempla as palavras
Cada uma
Tem mil faces secretas sob a face neutra
E te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível que lhe deres:
trouxeste a chave?
Carlos Drummond de Andrade

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO DA EdUFF, 13
Mauro Romero Leal Passos

APRESENTAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL, 15
Haroldo Zager

A escolha, 17
Sônia Peçanha

poesia
Por amor a Paris ..........................................................21
Rafael Alves Clodomiro

Magia no ar ...............................................................22
Simone Pedersen

Uma viagem mágica .......................................................24
Alba Helena Corrêa

1789......................................................................27
Eduardo de Paula Nascimento

A beleza de Paris..........................................................28
Giselda Penteado Di Guglielmo

Felicidade sitiada..........................................................30
Patrícia Borde

Gare du Nord...............................................................32
Gabriella Mendes

Olhar sobre Paris..........................................................33
Poliane Andrade de Oliveira

Paris......................................................................35
Maria Apparecida Coquemala

Paris: a cidade e o sonho.............................................. 37
Luciano Machado Tomaz

Paris: do sempre e do nunca mais..................................... 39
Alfredo Dolcino Motta

Paris... sem palavras................................................. 41
Lilian Porto

À parisiense........................................................... 43
Geraldo Trombin

Ressaca................................................................ 44
Douglas Siviotti de Alcantara

Romance em Paris..................................................... 46
Manoel Theodorico Silva Rocha

Show de fogos no Ano-Novo em Paris.................................. 48
Tiago Alves de Oliveira

Surreal................................................................ 50
Lidiane de Oliveira Corrêa

Um dia, uma noite... Paris............................................ 53
Carlos Pessoa Rosa

Um dia, uma noite... Paris............................................ 55
Cris Dakinis

Um dia e uma noite em Paris...........................................56
Sílvia Regina de Oliveira

CRÔNICA
Um dia, uma noite... Paris............................................61
Maria Moura Baptista

Estar em Paris.........................................................64
Maria Elisa Souto Bessa

A divina Paris.........................................................67
Maria Apparecida Coquemala

Uma manhã e uma noite em Paris – Passante...........................71
Carlos Pessoa Rosa

Paris nem sempre é uma festa.........................................73
Raimundo Nonato Albuquerque Silveira

Lampedusa.............................................................76
Vicentônio Regis do Nascimento Silva

Um dia, uma noite... Paris............................................79
Charlene dos Santos França

Paris: uma esperança..................................................81
Pedro Franco

Paris, vinho, queijos e uma falsa francesa............................83
Marco Antonio Sloboda Cortez

No Moulin Rouge.......................................................87
Roque Aloisio Weschenfelder

Dia e noite, Paris é um sonho..........................................90
Roberto Klotz

Um dobre para Quasímodo..............................................92
Tatiana Alves

Viver, amar, ser... Paris..............................................95
Rachel Louzada Bastos

Natalie................................................................97
Alfredo Dolcino Motta

Paris................................................................ 101
Benito Petraglia

Paris é uma festa.................................................... 102
Thiago Luz

Crônica de duas cidades............................................. 104
Roberto Bousquet Paschoalino

Eu odeio Ethan Hawk................................................. 106
Carlos Benites de Azevedo

O café (ou o absinto)................................................ 110
Lucas Calil Guimarães Silva

Viagens a Paris....................................................... 113
Jane Rodrigues dos Santos

CONTO
O concerto............................................................ 119
Jean Marcel Silveira Gomes

Mais uma noite em Paris.............................................. 124
André Kondo

Dois amantes sobre Paris ............................................ 129
Nilson de Carvalho Lattari

A cigana e o corcunda................................................. 134
Severino Rodrigues

Começar a morrer em Paris...........................................138
Benito Petraglia

Conhecer.............................................................143
Vitor Lourenço Rodriguez Salgado

Um conto em Paris....................................................146
Carlos Benites de Azevedo

Eram os reis de Paris.................................................151
Maria Apparecida Coquemala

Espelho branco ......................................................156
Gabriella Mendes

Intimidade............................................................161
Polyana de Almeida Ramos

Jean e Suzette em Paris..............................................166
Eduardo Reginato

Lua de fel.............................................................170
Simone Pedersen

Pares.................................................................175
André Salviano

Paris – ano 1000.....................................................179
Roberto Klotz

Paris refletida........................................................182
Maria Eduarda Ramos Mesquita de Sant’Ana Chagas

A passante........................................................... 186
Carlos pessoa Rosa

O personagem........................................................ 188
Henrique Bon

O roubo da Mona Lisa................................................ 192
Eduardo de Paula Nascimento

O sabor de uma decisão.............................................. 197
Marcos Tavares Prates

Surreal rotina........................................................202
Roberta da Costa de Sousa

COMISSÃO JULGADORA................................................205

Apresentação da EdUFF
Mauro Romero Leal Passos*

A Universidade Federal Fluminense, ao longo de seus quase
50 anos de existência, tem conquistado seu espaço no cenário
nacional. O Prêmio UFF de Literatura, em sua terceira edição,
nos traz a certeza de que a Editora da UFF está colaborando
ativamente para a visibilidade da instituição como um dos polos
culturais importantes do país.
Neste ano de 2009, mais de uma centena de escritores de
todo o Brasil aceitaram o desafio de produzir contos, crônicas e
poesias com o tema proposto. Aliando-se às comemorações do
Ano da França no Brasil, o mote para a produção dos trabalhos
foi “Um dia... uma noite... Paris”. Do Amazonas ao Rio Grande do
Sul, nos chegaram textos. De pequenas cidades a grandes centros,
nos veio a produção inspirada de muitos artistas que aguardam a
oportunidade de levar seu trabalho ao público. Com este livro,
a Editora da UFF espera dar início à concretização deste sonho.
Num momento em que tanto se discute a permanência do
livro em papel em face das novas tecnologias que surgem, a Editora da UFF insiste na importância deste instrumento de divulgação
do saber. Sem deixar de explorar as ricas possibilidades que a
era digital nos proporciona, continuamos a editar livros que façam
circular o conhecimento acadêmico para além de nossas salas de
aula. Editais lançados anualmente elegem pesquisas e trabalhos
de toda a comunidade universitária que recebem um tratamento
editorial bem cuidado até chegarem às livrarias. Com o Prêmio
UFF de Literatura, a Editora expande sua área de atuação, buscando a boa literatura produzida em todo o país.
* Diretor da Editora da Universidade Federal Fluminense.
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Nesta nova edição do Prêmio UFF de Literatura, mais uma vez
contamos com o inestimável apoio da Imprensa Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, responsável pela impressão deste livro. Uma parceria
de sucesso como esta é motivo de orgulho para a nossa Editora e
reiteramos o nosso muito obrigado pela colaboração.
Vale sempre repetir que acreditamos que escrever é colocar
letras em sonhos. Publicar é acreditar em sonhadores. A Editora da
UFF sente-se honrada por mais uma vez abrir as portas do mundo
editorial para estes contistas, cronistas e poetas que esperam o instante mágico de ver seus textos na folha impressa. Aqui estão eles,
caros artistas, agora ao alcance de muitos leitores.

Voltar ao sumário

Apresentação
da Imprensa Oficial
Haroldo Zager*

Vivemos a era da velocidade das novas mídias. A modernização tecnológica pode e deve contribuir para o desenvolvimento
da sociedade e a democratização da informação, no entanto esta
modernização não é nem nunca será capaz de substituir o caráter
educacional, criativo e enriquecedor de um livro impresso. Por isso, a
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro apoia, pelo terceiro ano
consecutivo, o Prêmio UFF de Literatura – Contos, Crônicas e Poesias.
Para os autores, a publicação do livro é o resultado de um
trabalho árduo e apaixonado. Para o público, a oportunidade de
conhecer em prosa e verso talentos de todo o país. Para a Imprensa
Oficial, a ratificação do compromisso com o incentivo à leitura e à
produção literária, em consonância com a política de apoio à cultura
desenvolvida pelo Governo do Estado.
Neste ano, quando a língua portuguesa no país passa a obedecer a uma regra ortográfica única, a realização de um concurso
literário é um incentivo à preservação do idioma, e a Universidade
Federal Fluminense, ao promover o Prêmio UFF de Literatura, dignifica sua missão educacional.

* Diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

A escolha
Sônia Peçanha*

Tinha 8 ou 9 anos, quando uma professora da escola propôs
o desafio: o que você vai ser quando crescer? Foi então, quando ser
e querer não eram mais que verbos irregulares difíceis de conjugar,
a escolha.
O gosto de jabuticabas, prazer roubado de sítios de tantas reinações. Aventuras de apertar o peito de quem ia junto, até o fim. O aconchego de chuva na janela, a coberta, tardes quentes de verão, sombras
de árvore – histórias. Tantas histórias. Primeiro gesto de vontade quando
mal conhecia as estripulias de desejo. O pacto – selo e papel.
Começava aí uma aventura que me acompanha ao longo de
todos esses anos. De leitora fiz-me escritora e o encantamento ainda
se repete a cada nova página escrita, a cada novo texto lido. A folha em branco. O desejo. O silêncio. Até que, pouco a pouco, elas
surgem. As palavras. Quentes, vivas, ainda pulsando no momento
mágico da criação.
Todos aqueles que escrevem já viveram este momento epifânico em que de repente, de um nada, brotam histórias, surgem poemas,
cria-se. No entanto, para tantos e tantos que têm no ofício da escrita
sua vocação, há momentos ainda de profunda angústia à espera. Texto pronto, o que fazer? É longo o caminho até o leitor. Longo e difícil
o caminho até a mesa de um editor. O Prêmio UFF de Literatura surgiu
como uma forma de diminuir estas distâncias. A partir de um tema,
escritores de todo o país são incentivados a produzir contos, crônicas
e poemas. A cada ano, o número crescente de inscritos nos atesta que
este é um caminho importante que precisa se manter aberto.
* Revisora da EdUFF, coordenadora do Prêmio UFF de Literatura, é autora de Traição e outros desejos (contos, Objetiva, 2003). Redigiu o texto final do romance
Buarque, uma família brasileira (Casa da Palavra, 2007).
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Aqueles que foram marcados pela paixão da escrita sabem
que não há como fugir a esta – às vezes doce, outras tantas amarga
– sina. Pacto selado não há como rompê-lo. Este livro é uma antologia de cúmplices. Escritores de todo o país que um dia também
fizeram a sua escolha.

Voltar ao sumário
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Poesia

1o lugar

Por amor a Paris
Rafael Alves Clodomiro*

* Escritor, compositor e poeta, produz primeiro livro para lançar virtualmente. Mora
em Volta Redonda (RJ).

Voltar ao sumário
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Poesia

2o lugar

Magia no ar
Simone Pedersen*

Respiro o ar e sinto o cheiro da história do mundo
com o vento escuto o burburinho das cavalarias reais.
Esfrego os olhos e não me contenho,
vultos de um monarca iluminado,
Napoleão me reverencia do alto de seu cavalo branco
em plena Champs Elysées.
Estou embriagada e fora de mim,
tomada pela adrenalina de ali estar
depois de ter passado a tarde no Louvre,
a realidade e a magia se confundem
Como pôde o homem criar tanta beleza?
Belíssimos são os campos vinícolos,
os girassóis gigantes e atentos como
sentinelas dessa bela nação.
Versailles nos remete a outras vidas,
o rio Sena atravessa nossos corações
e o jardim de Luxembourg,
com suas borboletas enfeitiçadas,
nos leva a um mundo encantador
onde a ceia é farta para nossas almas
esfomeadas de ternura.
* Mora em Vinhedo (SP). Colunista do jornal Folha de Vinhedo, é autora do livro
infantil A vila felina. Premiada em Crônica no Prêmio UFF de Literatura 2008.

Voltar ao sumário
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Poesia
E as flores, ah as flores!
Em nenhuma terra se veem tantas flores coloridas,
adornando o que não precisa de mais beleza,
apenas acrescentando um carinho a cada residência.
A Torre Eiffel nos leva ao alto
onde quase tocamos os anjos
escondidos atrás das nuvens,
brincando de esconde-esconde.
Os sinos entoam meia-noite
na catedral de Notre-Dame,
linda durante o dia,
e majestosa à meia-noite,
suas altas torres adornadas
por estátuas góticas e aladas
que nos permitem voar em suas costas.
Será um sonho ou realidade?
Uma cidade que tem um charme
que penetra em nossas muralhas,
toca o nosso coração
e ilumina a nossa alma.
Quem passou por Paris
deixou um pouco de si
e levou muito daqui!

Voltar ao sumário
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Poesia

3o lugar

Uma viagem mágica
Alba Helena Corrêa*

Desde jovem, sonhei com a Cidade Luz
e a mim mesma, jurei um dia conhecê-la.
Paris tem algo mais... feitiço que seduz
um brilho especial que fulge qual estrela!
As fotos dos jornais mostravam-lhe a beleza;
minha paixão cresceu, ao conhecer-lhe a História:
o povo que sofreu nas mãos da realeza
mostrou o seu poder, lutou, teve a vitória!
Que exemplo de valor para a humanidade!
O grito que ecoou pela nação francesa
de Liberdade, Igualdade, Fraternidade,
o mundo ouviu, de pé, ao som da Marselhesa!
A França sempre foi modelo a imitar
devido a seu fulgor na ciência, letras e arte.
A Missão Cultural disso é prova exemplar,
pois em nosso torrão, tornou-se um baluarte.

*

Mora em Niterói. Pedagoga, mestre em Educação pela UFF. Poeta premiada nas
edições de 2007 e 2008 do Prêmio UFF de Literatura, tem trabalhos publicados em
várias antologias. É autora do livro Sonetos prateados e dourados. Atua na Univerti
(Universidade Aberta da Terceira Idade), ensinando a técnica da trova. Recebeu o
título de “Poeta Maior” (Casa do Mestre – Magé, RJ)

Voltar ao sumário
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Poesia
Por tudo que narrei e o que faltou dizer,
crescia, mais e mais, minha inquietação:
tinha que ver Paris, pra me satisfazer,
respirar o seu ar e pisar o seu chão.
Então, sonhei que um gênio estava à minha frente,
disposto a conceder-me – um dia – bem feliz
e, sem pestanejar, escolhi meu presente:
que seja, pois: Um dia, uma noite... Paris!!!
Ali, estendeu-me um tapete voador.
Sentei, partiu veloz, desceu numa cidade.
Disse o gênio: é Paris imersa em esplendor,
podes satisfazer, enfim, tua vontade!
Eu mal podia crer... tudo era tão real!!!
Não era uma ilusão, podia até tocar.
Bradei, na imensidão: Paris, eis-me afinal!
E o gênio pôs-se a rir quando me viu gritar.
Levou-me a contemplar toda a grandiosidade
do Arco do Triunfo, cuja construção
é um marco de honra e glórias à posteridade,
dos feitos militares de Napoleão!
Ao ver a Torre Eiffel senti grande emoção
toquei com minhas mãos esse cartão-postal:
do cimo, contemplei Paris nessa amplidão
e beijos atirei em êxtase total!
Que impressão causou-me o símbolo gigante!
As peças de aço, unidas de forma coesa,
ao povo comparei, no crucial instante
em que lutaram na Revolução Francesa.
Voltar ao sumário
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Poesia
O que vi depois, não esqueci jamais!
Estive em Notre-Dame – a antiga catedral:
em tudo há perfeição – torres, arcos, vitrais...
igreja a recordar Paris medieval.
Mais tarde percorri a famosa avenida
dos Champs Elysées, onde a mulher francesa
desfila a elegância e é reconhecida
por ter um “algo mais” que se alia à beleza!
Vi butiques e hotéis, palácios, galerias,
bibliotecas, museus, cafés e restaurantes...
A cultura e o lazer espalhando alegrias
e todos os locais muito aconchegantes!
Quando a noite desceu, o Sena iluminou.
Vi Montmartre e Pigalle em plena animação.
Assisti, no Lido, um memorável show
e, assim, teve final a mágica excursão!
Foi grande o meu prazer, após tão longa espera,
pude concretizar, em parte, o que almejei...
Vi Paris, a florir, em plena Primavera
e isso compensou o muito que sonhei!
Que bom foi conhecer, Paris, teu solo nobre!
Procurei resumir na minha poesia
o teu potencial, magia que te cobre,
em toda a extensão, de cores e alegria!
Um dia e uma noite é só aperitivo:
há tanto para ver e para aproveitar...
mas existe, também, o mais forte motivo:
Paris é o paraíso pra quem quer amar!!!
Voltar ao sumário

22

Poesia

1789
Eduardo de Paula Nascimento*
Liberdade, ainda que tardia,
anseio de dois povos humilhados,
revolução dispersa nas veias,
ousando lutar por alforria,
tramando colher felicidade
tão distantes e diferentes,
unidos somente por mesmos sonhos:
Liberdade, Igualdade, Fraternidade.
Oprimidos tão covardemente
por minorias arrogantes,
a fala abafada pelos chicotes
ou detidas no fundo das prisões.
Os homens bons destituídos,
seus ideais confiscados,
duas Bastilhas, duas histórias:
uma um prédio, outra a colônia.
Um dia, uma noite... Paris.
Um dia, uma noite... Brasil.
O mesmo ano, a mesma luta,
mesmo ideal e as mesmas armas,
porém La Concorde testemunhou
cabeças rolarem corretamente.
Vila Rica, por sua vez,
fez de alvo à guilhotina
erroneamente o inconfidente.
* Mora em Franca (SP). Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade
Federal de Lavras, é executivo de uma empresa do setor alimentício. Poeta, escritor
e compositor, tem textos publicados em revistas e antologias.

Voltar ao sumário
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A beleza de Paris
Giselda Penteado Di Guglielmo*

A beleza de Paris
não está encerrada
nesta sala da Sorbonne.
A beleza de Paris está lá fora
no ar fresco da manhã
no sol insinuante
e no Sena,
que se esparrama entre os monumentos dourados,
os jardins e os pequenos negócios.
A beleza de Paris
está no sabor do croissant
e nas agudas baguettes
presas nas axilas francesas
ansiosas pelo petit déjeneur.
A beleza de Paris
está no Boulevard Saint Germain,
no café de Flore,
no Deux Magots,
na igreja de Saint Sulpice
e nas pessoas ariscas,
que olham (sem enxergar)
e ouvem (sem entender)
a última flor do Lácio
destroçada, em altos brados,
nas perfumarias da Rivoli.
∗

Mora em São Paulo. Licenciada em Letras e bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela USP. Poeta premiada, é diretora da União Brasileira de Escritores de
São Paulo.

Voltar ao sumário
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Poesia
A beleza de Paris está no ar
e eu mergulho, sem medo,
no prazer inusitado
de me sentir
em Paris.

Voltar ao sumário
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Poesia

Felicidade sitiada
Patrícia Borde*

Conheço-a em névoa de qualquer escombro
pelo loução vigor que de sua face emana
por entre dentes de sutil arcada.
Sereno e manso corre o Sena em quadros.
De vento e luz nasce a manhã esmera.
Entre as esquinas de doces amores
tilinta o vidro das paixões eternas.
Vejo daqui as janelas floridas dos lares antigos.
Em bicicletas os pedalos jovens de uns bons garotos
contorcem a brisa que de encontro pousa num ombro enamorado.
Paris de tantos nomes e cores,
ao findar da tarde suas veias choram.
É pungente a emoção de tanta arte e luta
de tanta prosa bruta, de tanta gente do mundo
que de sua gana derramou suores
a irrigar jardins de muitas flores.
Flores do bem...
Flores do Mal...
Lembre Monet ou Baudelaire,
Jean Renoir ou Beauvoir
ou as bailarinas de Degas.
Cantemos ao pássaro Piaf
canções de amor à beira rio,
à beira arte, à beira vida,
presenteados fomos com uma paixão enamorada
∗

Mora em Niterói. É aluna do curso de História da UFF. Além de poeta, é também
pintora.

Voltar ao sumário
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de um loquaz Quasímodo por uma Esmeralda reluzente
entre as paredes da gótica Notre-Dame de Paris.
Aonde a escada dos desejos chega
encontra a libertina trégua das noites gentis.
Finos acordes de um fauvismo simples
a contraporem intermitentes gestos
de embriaguez lúcida…
Boêmios amores parisienses,
nobres gênios conturbados,
incandescentes tons pastéis de natureza viva...
É que de tudo se encontra na luz,
desde os mais torpes enganos à mais puríssima brandura sinfônica.
Perpasso-me de pés descalços pelas lembranças afluentes da
			
		
Cidade Luz
das majestosas margens de juventude intensa
e da imediata busca que cavei naquelas saborosas léguas
de efêmero louvor e
epiléticos espasmos de uma felicidade sitiada.

Voltar ao sumário
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Gare du Nord
Gabriella Mendes*

Agora desejo partir-me ao mundo,
procuro perder-me entre as estações,
por entre calçadas, homens, nações,
quero o distante, o presente, o profundo.
Vou contorcer-me nos ferros dos trilhos,
tantos ferros retorcem na cidade.
Deixo na “Gare” o resto de saudade,
adeus ao país, ao passado, aos filhos.
No vagão das viagens, vivo só.
Não tenho endereço a que me escrevam,
esqueço-me acompanhada de impressos.
Apanho o T.G.V. na Gare du Nord,
acerto entre caminhos que se erram,
sem raízes, só me prendem os versos.

∗

Mora no Rio. Cursa Letras na UERJ e Jornalismo na FACHA (Faculdades Integradas
Hélio Alonso). Como contista, obteve menção honrosa no 19o Concurso de Contos
Paulo Leminski, em 2008.

Voltar ao sumário

28

Poesia

Olhar sobre Paris
Poliane Andrade de Oliveira*

Envolvida pelos mistérios da noite em Paris,
arrondissements difundidos em cartões-postais,
o brilho das estrelas se mistura com as luzes,
cidade palco de encantos e recitais.
Caminhando pelo centro elegante burguês
da Torre Eiffel ao bairro de Montparnasse
a poucos minutos da Porte de Versailles,
em meio ao burburinho parisiense.
Em Louvre, o Palais Royal e a rue Saint Honoré,
fui ao Marais, boêmio, vanguardista,
os museus Rodin, Cluny e d’Orsay,
encantei-me com o Quartier Latin da Sorbonne.
Avenue Champs Elysées, do Arco do Triunfo,
lugar de negócios, fartura e costura,
bairro do consumo, Galerias Lafayettes,
Printemps, Zara, H&M, Fnac, Gap, Faucho.
Os encantos turísticos de Montmartre
em um dos bairros populares da cidade
se findam forte em pilastre,
desvendando uma bela diversidade.

* Mora em Muriaé (MG). Estudante universitária, é poeta e contista com textos publicados em várias antologias.

Voltar ao sumário

29

Poesia
Trocadero, de população cosmopolita,
beleza também nos bairros afastados,
leste popular e oeste etilista,
pousada dos corações enamorados.
Cidade dos sonhos fascinantes,
quem conhece nunca apaga da memória,
palco de almas deslumbrantes
que ficaram para sempre na história.

Voltar ao sumário
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Paris
Maria Apparecida Coquemala*

Só nós dois... você e eu... mais ninguém...
a beleza entrando pelos poros da alma
em formas e cores jamais entrevistas...
Toulose, Matisse, Monet, Renoir...
de longe, a música, em cordas de sonho,
Ravel, Bizet, Gounod, Massenet...
Nossos corpos liberam emoções reprimidas
de homens e mulheres de todas as eras...
Beijos e abraços perdidos no espaço...
Sonhos suspensos na bruma do tempo...
Num murmúrio de água cantante,
das plagas distantes no espaço e no tempo,
chegam sussurros de tantos amantes,
gerando arrepios no corpo e na alma.
Na concentração do momento único,
num breve encontro, viver a eternidade...
no carinho, redimir toda a cidade,
dos sonhos de amor um dia desfeitos...
Só nós dois... você e eu... mais ninguém...
a beleza entrando pelos poros da alma
em formas e cores jamais entrevistas...
∗

Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, colunista de
O Guarani. Autora premiada de contos, crônicas e poemas, foi finalista do
Prêmio UFF de Literatura 2008.
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Toulose, Matisse, Monet, Renoir...
		 de longe, a música, em cordas de sonho...		
Ravel , Bizet, Gounod, Massenet...
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Paris: a cidade e o sonho
Luciano Machado Tomaz*

“No caminho da cidade
Meus olhos se rasgam na volúpia de amor.”
Mário de Andrade
Caminho luares,
percorro pensamentos
e desenho mundos
em um guardanapo.
Tomo um café,
ouço música:
L’homme au piano,
Piaf, encanto.
Ouvir a cidade,
cada som.
Ouvir os gestos,
tocar o belo,
angustiar-me.
Uma vez mais
viver Sartre,
viver Beckett,
viver Monet.

∗

Mora em Belo Horizonte. Poeta e contista, tem textos publicados em várias antologias. Participou com poemas do projeto “Leitura para todos no Metrô” (FALE/
UFMG). Obteve 3o lugar no 1o Concurso Literário do CEFET – Ouro Preto.
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Outra vez o real,
o peso de acordar.
Ah, Paris imaginária!
Quantas vezes te sonharam,
os homens daqui?
Quanto eu mesmo
quis ser outro?
Quanto quis ser teu...
Já são tantos os poemas
feitos para ti,
tantas vezes já cantaram
tuas luzes.
E sei que a cidade
em mim é mais bela,
mais clara, mais plena,
talvez um delírio;
Paris, Praga, Viena:
cidades que eu amei,
que a realidade usurpou
de minhas ambições.
Talvez nunca a veja,
a verdadeira.
Mas o que é a verdade,
diante do sonho?
Sonho poesia,
escrevo vidas.
Sonho luas,
escrevo neons.
Sonho poetas,
escrevo Rimbaud!
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Paris: do sempre
e do nunca mais
Alfredo Dolcino Motta*
Paris:
um dia, uma noite:
o encontrar
e o perder.
Paris:
um dia, uma noite:
o lembrar
e o esquecer.
Paris:
um dia, uma noite:
o amar
e o não mais querer.
Paris:
um dia, uma noite:
o chegar
e o partir;
o chorar
e o sorrir.
Paris:
um dia, uma noite:
um dizer que sim,
um dizer que não,
∗

Mora em Niterói. Graduado em Direito e Letras pela UFF e Jornalismo pela UERJ.
Professor da Faculdade de Direito (UFF) e procurador federal desta Universidade.
Premiado nas edições de 2007 e 2008 do Prêmio UFF de Literatura.
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um dizer talvez,
sem qualquer razão.
Paris:
um dia, uma noite:
o eterno,
o fugaz;
o começo,
o desfecho;
um agora findar
e um não mais acabar.
Paris:
um dia, uma noite:
um sempre ter mais,
um nunca mais ter;
o multiplicar-te
e a ti dividir;
aquele que parte
e o que está por vir.
Paris:
um dia, uma noite:
de si mesmo,
o oposto;
o verdadeiro,
o suposto;
o que mais parece
e o não mais parecer.
Paris:
um dia, uma noite:
um tempo que fica,
um tempo que passa;
o que se fez
e o que se desfaz,
como tudo que é
e que já não é mais.
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Paris... sem palavras
Lilian Porto*

Um dia, uma noite... Paris.
Passos e corações admirados tentam decifrá-la.
Perto e distante. Contradição de mulher desejada.
Enigmática. Passagem oscilante do mito ao real.
Torre e pirâmide: templos santificados que revelam o 		
						
hálito divino.
Emancipam os espíritos. Assombram a dimensão.
Ruas sinalizam presenças, falsificam alegrias tentando me
						
consolar.
Sentimentos rompidos confessam pecados.
Atos falhos submetem absurdos a pedaços de verdade.
Afeto perdido faz de mim frases passadas,
espaços sem terra, ingenuidade que nega o óbvio.
Quero explicar o que vejo e sinto.
Mas faltam palavras que ainda não sei.
Um dia... Paris.
Temendo a claridade, obrigo a dor escancarada a ficar
						
sozinha.
Represento e incorporo dramas: ironias e comédias por 		
						
que passei.
À beira do rio, imagino rotinas, desenho cores.
Versos completam o vazio do amor esperado.
Mas faltam palavras que ainda não sei.
∗

Mora em Niterói. Formada em Serviço Social pela UFF, com pós-graduação em
Análise de Sistemas e Psicopedagogia, é professora da Fundação Municipal de
Educação. Já obteve várias premiações literárias, entre elas no Prêmio UFF de Literatura 2008.
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Uma noite... Paris.
Temendo o escuro, revelo a alma com toques de ternura.
Beijo com ardor. Nasce outra paixão.
Nada espanta a consciência.
Libido, poético, neurose, desvio, clareza, adoração.
A beleza me basta no afago da angústia.
Mas faltam palavras que ainda não sei.
Um dia, uma noite... Paris.
Piso nas calçadas.
Batimentos cardíacos mostram o caminho.
O conceito existencial completa a luz.
Reflexos de delírios possíveis.
Motivos, segredos, sorrisos. Saber e verdade.
Imagens matrizes que em moldura encontrei.
Cidade. Amante. Miragem.
A vida e a morte. O inevitável.
Transforma o fruto em pó e raiz.
Espalha o meu ser no olhar coletivo,
o contemporâneo tombando aos seus pés.
Sangue nas veias. Vinho mais raro.
Ego, forma, individualidade.
Por trânsito em sons e mistérios,
esqueço o luto que temo e terei.
Rejeito as misérias. Transbordo em sonhos.
Mas faltam palavras que ainda não sei.
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À parisiense
Geraldo Trombin*

Do alto da Torre Eiffel,
distante de todos os medos,
tocar com as pontas dos dedos
a linha tênue do céu.
No Quartier Latin,
esbaldar as retinas,
do começo ao fim,
com Godard, Truffaut, Agnès Varda e afim.
Na hora do lanche,
não perder sequer um lance
da requintada pastelaria no Ladurée
ou no velho café do Jaquemart-André.
Seria esse o pequeno sonho à parisiense,
algo assim nada tão nonsense.
Apenas curtir feliz
um dia, uma noite... Paris!

∗

Mora em Americana (SP). Publicitário, é autor de Transparecer a escuridão (1981,
poemas e crônicas). Premiado em inúmeros concursos literários, tem trabalhos publicados em mais de 25 antologias.
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Ressaca
Douglas Siviotti de Alcantara*

Acordo e já vejo Paris.
Concordo c’aquele panfleto
de luzes e cores repleto
das belas paisagens sutis.
No verso daquele objeto,
eu li a mensagem que diz:
“Um dia, uma noite... Paris”.
Meus olhos se perdem na vista
e tenho o desejo egoísta
de ter essa vista pra mim.
De ver de manhã todo dia
estátuas, museus e jardins.
O sol vai entrando mais forte
e enquanto só penso na sorte
de estar tão alegre e feliz,
percebo meu quarto de sempre,
não posso estar em Paris!
Queria que fosse verdade
mas como se nem passaporte
nem mala nem planos eu fiz?
Então olho a vista de novo,
ainda com sono (e com sede)
e vejo um painel na parede
∗

Mora no Rio. Analista de sistemas, é poeta amador.
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com brancos, vermelhos e azuis.
As ruas, a torre e o povo:
um quadro da Cidade Luz!
Me lembro de ter ontem lido
aquele panfleto bendito
de cores e luzes tão farto.
Me lembro de ser impelido
na compra de um quadro bonito
que nem caberia no quarto.
Pensei nisso ao longo do dia.
À noite, frustrado eu bebia,
mas via Paris bem de perto.
No quadro que havia comprado,
me via chegando, decerto
num quarto de hotel reservado.
Mas hoje acordando na cama
provei dissabor de quem ama
igual ao das paixões juvenis.
Mas como um amante sem rumo,
à espera eu já me acostumo:
um dia, quem sabe... Paris
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Romance em Paris
Manoel Theodorico Silva Rocha*

Andávamos pela Champs Elysées
quando ela subitamente disse
que não continuaria a fingir,
argumentando o “nunca mais”
por frequentar o Moulin Rouge
e trabalhar nos bulevares,
lá pelos cantos do Montmartre.
O susto da confissão inesperada
(como que me despertando)
deixou-me surpreso e sem rumo.
Ainda um pouco atordoado,
atravessei o rio Sena
e adentrei ao Père-Lachaise
procurando algum conforto.
Nem Piaf e nem Wilde,
nem tampouco Alan Kardec,
conseguiram recompor
minha alma estrangeira.
Acho que nada poderia explicar
ou amenizar meu desespero
– sensação de delícia perdida –
no súbito retorno à realidade.
∗

Mora em Niterói. Bacharel em Direito pela UFF, é funcionário aposentado da Secretaria de Segurança Pública. Poeta premiado em vários concursos literários.
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Nem Paris tomada pelos comunistas,
nem a Queda da Bastilha dos monarcas,
poderiam causar maior impacto
e provocar tamanha desventura.
Foi como acordar no meio do dia
(e da noite) disperso e desvairado
– perdido, completamente perdido –
e ainda iludido pelas saudades.
Desde a noturna visão da Torre Eiffel
mostrando uma Cidade Luz
iluminada por seus beijos,
que fiquei totalmente enamorado!
Desde o quente e carinhoso aconchego
ultimado no topo da Sacré Couer,
desde o flerte com Gioconda
em pleno Museu do Louvre,
que fiquei loucamente apaixonado!
Por essa imagem parisiense
(ao mesmo tempo gótica e moderna)
elegante, simples e romântica
– muito linda e sempre perfumada.
Uma insaciável deusa da carne
que me fez acreditar nos melindres
do amor (e na paixão continuada!).
Uma experiente dama do mundo
repleta de perfumes, joias e vinhos,
tecida por um sonho adolescente
(que não desejava ser acordado)
e que me faz, agora, planejar
retorno, reencontros e viagens.
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Show de fogos no
Ano-Novo em Paris
Tiago Alves de Oliveira*

Espetáculo pirotécnico de primeiro mundo,
podia ver-se uma palmeira, se quisesse um chafariz.
Uma belíssima miscelânea de cores e sons. Nada mais profundo.
Será?
Chuva de fogos de artifício atrás da Torre Eiffel,
chuva de pedras em Villiers-le-Bel.
Quem dera fosse a cidade mel,
mas é a Cidade Luz
Será?
Não há dúvida,
é a cidade iluminada
e o é pelas ruas, pelos monumentos,
pelo Pierre que não joga lixo nem cospe no chão,
pela Madeleine que não descolore o cabelo crespo do seu filhinho.
Será mesmo?
Yaku Sanogo, com seu sangue sem brilho, sujou um muro de
							
bagnole.

∗

Mora em Niterói. É estudante e poeta.
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Mas sangue lembra vinho, que é uma bebida, como champanhe,
que lembra comemoração, então eu associo ao Ano-Novo,
que é uma comemoração, que por sua vez lembra-me...
Show de fogos, que me lembra yaku sanogo,
que lembra subúrbio e bagnole,
que também me lembra...
Show de fogos.
“Novo episódio de violência na periferia de paris”,
anunciam os jornais.
“O povo está longe de deus”,
anuncia minha mãe.
“Jovens revoltados com a morte de Yaku Sanogo incendeiam
					
ônibus e latas de lixo.”
Show de fogos na Cidade Luz.
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Surreal
Lidiane de Oliveira Corrêa*

Começo a sentir o perfume de Paris,
a fragrância de sua história a me impregnar,
a despertar a minha emoção,
a bela cidade luz
me seduz
para ser desvendada.
Percorro a avenida mais larga,
a famosa Champs Elysées,
mais adiante o Arco do Triunfo,
triunfo de Napoleão Bonaparte
ao ser recebido neste lugar com glória
ao chegar de suas batalhas.
Fico fascinada quando surge diante dos meus olhos
o Arché de la Défense,
coberto de mármore branco, aberto no centro,
toco em um dos doze pilares para saber se não é miragem.
Essa é uma janela aberta para o mundo,
justa homenagem à Revolução,
espírito de liberdade, igualdade e fraternidade
a impulsionar a vida de cada cidadão francês.

∗

Mora no Rio. Formada em Letras pela UFF, como poeta recebeu premiação no XI
Concurso Literário da Associação de Mantenedores Beneficiários da Petros e no
Prêmio UFF de Literatura 2008.

Voltar ao sumário

46

Poesia

Mas na Place de la Concorde
levo um grande susto, fico estarrecida
ao ver as almas do rei Luís XVI e de sua esposa Maria 		
						
Antonieta
decapitados por guilhotinas durante a Revolução Francesa
mas depois penso que são apenas assombrações
de um passado monárquico.
Humilhado por adversários políticos,
a majestade Luís XIV demonstra a mim o seu poder
através do palácio de Versalles.
Com mania de grandiosidade,
mostra os sete salões com nomes de deuses romanos.
A galeria de espelhos reflete a vista dos jardins
mas não a realidade da população esquecida.
Ao ver tantas janelas, quartos, lareiras,
num ambiente de poder, luxo, riqueza,
a figura prepotente do Rei Sol diz: “O Estado sou eu.”
Mas essa verdade se perdeu
no tempo que se passou.
Ninguém vence o Deus Chronus.
Para mostrar que não tenho medo dos desencarnados,
entro no cemitério Père-Lachaise
e vejo o túmulo de Allan Kardec, “o Pai do Espiritismo”.
Sinto algo diferente no ar.
Será uma energia a me guiar
até a catedral de Notre-Dame?
Desço até a cripta da catedral e vejo as primeiras pedras
usadas
							
na construção da amada Paris, da época do Império 		
							
Romano.
Percebo que a bela mulher misteriosa em forma de cidade
me hipnotiza com os seus olhos azuis.
Tento ir até a Torre Eiffel, conhecer o interior da dama de ferro,
Voltar ao sumário
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mas não consigo desobedecer à ordem da mulher Paris,
vou a um barco que está no rio Sena,
entre o rio Sena e a rua de Rivoli,
vejo o imponente Museu do Louvre,
unindo o antigo, o moderno e o contemporâneo.
Na sua entrada, me deparo com uma pirâmide de vidro
						
original e linda,
imagino as enormes coleções de artefatos do Egito Antigo.
Oh! Rembrandt, Goya, Rubens e Renoir,
vossas obras falam por vós,
herança cultural eternizada.
E como é admirável a escultura Vitória de Samotrácia, do
					
período helenístico,
homenageando a vitória grega em Rhodes.
De repente,
a Vênus de Milo deixa de ser uma figura inerte,
a bela escultura grega
se movimenta
de forma lenta e suave.
Ela me leva a um dos salões do museu
onde as obras Bodas de Canaã e Monalisa
estão frente a frente.
Procuro desvendar o sorriso enigmático de Monalisa.
Ao perceber meu momento de reflexão,
a escultura grega coloca o seu plano em ação,
rouba a minha vida,
me petrifica.
Enquanto eu grito em vão, como uma insana,
Vênus de Milo se transforma em uma linda mulher
a sair tranquilamente do Louvre,
andando pelas ruas de Paris
no seu dia mais feliz:
o dia de sua liberdade.
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Um dia, uma noite... Paris
Carlos Pessoa Rosa*

acordar
na Paris de Baudelaire
na contradição
da mulher de burca
e da tez africana de poesias
prenhes
almoçar
na Paris de Sartre
na multiplicidade
da mulher de lábios negros e suculentos
e da tez leitosa de poesias
virgens
jantar
na Paris de Balzac
na diferença
da mulher dissimulada e perfumada
e da orgia de poesias
adestradas

* Médico e professor, é, além de poeta, contista e cronista. Autor de A cor e a textura
de uma folha de papel em branco (contos, 1998, vencedor do Prêmio Nacional
UBE – PE), Não sei não e Sobre o nome dado (prosa, 2008, editado pelo Coletivo
Dulcinéia Catadora). Como cronista, obteve o 1o lugar no Prêmio Stanislaw Ponte
Preta. Como poeta, é autor de Vitrais (prêmio da UBE – RJ em 1992) e Factrais
(Prêmio Ruth Scott do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro), ainda inédito.
Finalista do Prêmio Rádio Francesa Internacional (1994, 1998). Publica na Revista
Dimensão.
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adormecer
na Paris de Sarkozy
do Concorde e de Zidane...
(isto nem Gilles Deleuze ou Félix Guattari
atenuam)
e que me perdoe o Caetano Veloso:
Paris também é aqui
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Um dia, uma noite... Paris
Cris Dakinis*
Da paleta o pincel traz a cor
Mirlitons nas mãos do pintor
Um monet, um chateau, um amor
Pra você: Um dia, uma noite... Paris
Rouge o vermelho vivo-coeur
Na noite com as mademoiselles
Garçon, foie gras e vinho Beaujolais
Pra mim: Um dia, uma noite... Paris
Deixei o chambre de cetim vison
Despi meu corselet com laise chiffon
Laissez-faire, mon amour, mais frisson
Pra nós: Um dia, uma noite... Paris
Em Nice, o charme da Côte d’Azur
À moda de Búzios da Brigitte Bardot
Uh-la-La! Meu querido Depardieu
Champagne: Um dia, uma noite... Paris
Um dia, Dior, Guerlain, Cacharel
Uma noite, estrelas do topo da Eiffel
Pela Rive Gauche em scarpins Chanel
Pra sempre: Paris, uma lua de mel...
∗

Mora em São Pedro da Aldeia (RJ). Professora de Língua Inglesa, atualmente dedicase à literatura. Poeta, cronista e contista premiada, é autora de Por arte de magia
(poesia, 2008) e A menina do vestido de plástico (juvenil), premiado com menção
honrosa em concurso promovido pela embaixada da Argentina e editora Comunicante, entre países do Mercosul. Escreve em sua página pessoal (www.crisdakinis.com)
e para o site www.anjosdeprata.com.br
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Um dia e uma noite em Paris
Sílvia Regina de Oliveira*

Pelo decreto dos sonhos ninguém deveria existir
sem viver pelo menos um dia, uma noite em Paris.
Visitar Paris desperta a glória de lugares históricos, belos e
						
iluminados.
Permite o enlevo pela mansidão do rio Sena,
ao banhar os olhos embaçados pelo encantamento,
nas travessias das pontes que estabelecem contatos com
distintos cenários.
Perturba a passividade de quem vê das janelas o quanto
ainda tem a percorrer.
Perder-se no labirinto das obras do Louvre é uma incursão
					
pelo mundo da arte,
em meio às pinturas, esculturas, mumificações e escavações
que desvelam o passado.
Vê-se Monalisa? Sim. A gloriosa sorri como se soubesse
o dilema que se vive.
Como aceitar que não será possível vivenciar tudo
o que fora desejado?
Emergindo da pirâmide, do antigo castelo visitado,
aumenta a energia em busca de outros destinos,
que antigos ou contemporâneos lá estão a dar seus testemunhos.
Haverá irresolução em percorrer ruas e avenidas exuberantes
ou ruelas encantadoras,

* Mora em Santo Ângelo (RS). Professora de Educação Especial na área de Deficiência
Mental, realizou estágio no Instituto de Versalles. Mestre em Educação nas Ciências,
é escritora premiada.
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seja pelo charme do moderno ou pela simplicidade do
remoto, mas o arrebatamento é certo.

Ah, um dia em Paris!
Melhor que isso só tendo também uma noite
para nela sonhar desperto.
Será a bússola do coração
que poderá guiar alguém no entardecer,
para interatuar com as intrigantes gárgulas
da catedral de Notre-Dame,
como mais uma opção para aumentar o clima de magia
que impera em todas as direções.
Rumar para Montmartre para ver o pôr do sol das escadarias
da Sacré Couer
é como vivenciar uma metáfora poética na qual a vida
pudesse ser cor-de-rosa.
De lá é possível ver a Dama de Ferro.
Melhor não resistir e ir ao seu encontro.
Diante dela será normal sentir-se pequeno devido a sua altura.
Ser elevado pela Torre Eiffel é mais uma experiência
de percepção de grandeza,
reduzidos nas alturas é que poderemos ver
a vastidão da cidade luz.
O olhar perde-se em visões próximas e muito distantes.
Admirável sensação de quem teve asas para percorrer
um reinado que surgiu em torno de uma ilha
e que se expandiu até onde o horizonte de nossos olhos
não podem enxergar.
Grandiosa em extensão! Magnífica por ocupar tão bem o
espaço aéreo, o solo e o subsolo.
Descer não é voltar para perto de tudo que esteve
ao alcance da vista,
declinar no elevador é regressar à sombra
de uma construção provisória
que teve o objetivo de comemorar
Voltar ao sumário
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a Exposição Universal de Paris.
Fascinante, ela permanece como o monumento mais
visitado do mundo.
Quando a cidade se ilumina, nossa alma também ganha
mais brilho.
Que fazer se pouco a pouco tudo fica ainda mais esplêndido?
Deixar-se levar pelas águas do Sena que entorpecem o
corpo e inspiram a mente.
Para depois brindar com finíssimo champanhe a opção de
um novo destino.
Seguir para um jantar representa desfrutar de muitas opções
da culinária autêntica.
E que doce indecisão reserva a escolha da sobremesa!
Imperdível é passar por Chatelêt, Bastille, Le Paris Paris e
ainda pelo Moulin Rouge.
Com tão pouco tempo faltaria oportunidade de ir aos bares
e cafés.
Voltar-se-ia com algumas visões das vitrines e pouquíssimos
mimos,
Retornar-se-ia com o gosto de expandir o pouco que fora
vivenciado.
Por um dia, por uma noite em Paris
valeria a pena trocar um período de nossas vidas
que sumariasse o tempo no qual vagamos inconscientes de
tanta beleza num só lugar.
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Um dia, uma noite... Paris
Maria Moura Baptista*

Acordei com meus pais alvoroçados e felizes:
– Paris foi libertada.
Sem entender muito a importância da notícia, tomei o café, e
já minha mãe me vestia de azul e branco e me entregava o ramalhete de rosas vermelhas colhidas por eles logo que souberam da
notícia. Descemos as escadas, seguimos pelos caminhos do jardim
de nossa casa. O portão de ferro, a calçada e a novidade: eu atravessaria sozinha a avenida Venâncio Aires, o movimento não era
tanto àquela hora da manhã.
Atravessei, entrei no quintal da casa em frente à nossa, subi os
degraus e bati à porta de dona Fany. Ela gritou lá de dentro:
– Entrre, estou ao telefone.
Entrei e ela me puxou para um abraço e continuou ao telefone:
– É Marriazinha, a filhinha do desembarrgadorr. Com as corres da Frrança no vestido e nas rosas que me trraz.
Me abraçava, ria, chorava. Pegou as rosas, me abraçou de
novo e disse:
– Parris foi liberrtada.
Foi um dia especial para mim, tão boa a sensação de ver a
alegria de meus pais, da minha casa inteira. Já tinha visto fotos de
Paris no Tesouro da Juventude. E fiquei sabendo que correra o perigo
de ser totalmente destruída aquela cidade tão linda. Soube ainda,
* Mora em Porto Alegre. É licenciada em Letras com pós-graduação em História e
Literatura do Rio Grande do Sul. Publicou Restos do dia (IEL, 1999) e participou de
várias antologias.
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naqueles dias, pelas notícias do jornal lidas por meu pai e pela transmissão em português da BBC de Londres, que De Gaulle pronunciara
um discurso para o povo parisiense correndo o risco de ser atingido
por um tiroteio. Um verdadeiro herói, minha mãe dizia. E meu pensamento era de que eu também havia me arriscado atravessando a
avenida sozinha, o medo que eu sentira. E está bem que não tinha
feito um discurso, mas levara, para nossa vizinha parisiense, um
bouquet enorme de rosas vermelhas e meu vestido era azul e branco
completando as cores da França. Me sentia uma heroína de seis
anos de idade. E dona Fany me fez ouvir a Marselhesa, nós duas em
posição de sentido.
– Um dia tu vais conhecer Parris, Marriazinha – ela me disse
quando nos despedimos.
Não, nunca pude ir a Paris, embora desejasse muito.
A primeira parte de minha crônica está contada. Eu participei
do episódio, embora ele tenha acontecido tão longe da França.
O fato que me proponho a contar na segunda parte desta
crônica, este sim, aconteceu em Paris, meio século depois.
Uma amiga minha foi à Europa passar uma temporada com a
filha que estava na Itália. A passagem cara, tantos gastos, ela soube
numa agência de viagens que ir numa excursão, passando por algumas cidades antes de chegar ao lugar onde a filha morava, sairia
bem mais em conta. E lá foi ela conhecer Madri, Lisboa, Roma, Florença. E, sonho cultivado desde sempre, passar uma noite em Paris,
aonde chegaram ao anoitecer.
No hotel, tomou um banho, arrumou o cabelo, ansiosa que
estava por sua noite parisiense. E já começava a vestir o terninho
básico que trouxera na bagagem, quando toca o telefone.
– Alô, aqui é a guia da excursão. Passarei aí daqui a meia
hora. Esteja pronta. Traje de festa. Muito brilho. O quê? Terninho de
brim? De jeito nenhum. Não te deixam entrar. Tem de ser no mínimo
traje recepção. E muito brilho. Vamos passar a noite no Bateau Mouche, você não está se dando conta? Capricha.
Ela não tinha nada melhor do que o desprezado terninho.
Sem solução, arrasada, pensou em deitar para chorar e esperar o
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sono. Mas resolveu se dar um consolo: dormiria com o pijama novo
que ganhara do filho para se lembrar dele lá na cidade italiana.
Puxou do fundo da mala o pacote que não tivera ainda tempo
de abrir. O pijama era preto, de cetim. Vestiu a calça. Boca de sino,
parecia uma pantalona. O casaco tinha uma pala bordada de arabescos dourados. Obrigada, meu Deus. Calçou as sandálias de salto
alto, completou o traje com colares, pulseiras, uns brincos, e estava
pronta. Não se olhou muito no espelho para não se achar ridícula e
desistir da ideia. E também não teria tempo para tanto, já fazia meia
hora que a guia telefonara.
No saguão do hotel, a turma da excursão esperava pelo ônibus que os levaria. Ela foi chegando com a cabeça muito erguida
e um sorriso aberto, na intenção de que todos a olhassem só do
pescoço para cima. Estava com os cabelos caprichados e usava uns
enormes brincos de cristal. Que não reparassem no pijama. Que não
a impedissem de ir junto.
O ônibus chegou, e todos se encaminharam para a calçada,
a guia se dirigiu para o motorista e, a partir deste instante, ninguém
mais se importou com nada, só carregavam a emoção de estar indo
para o Bateau Mouche, meu Deus, uma noite em Paris.
Era tanta gente no barco, ninguém via a roupa de ninguém.
Quer dizer, ela bem que viu a farda (seria de almirante?) de um
senhor de bigodes com quem dançou e brindou algumas taças de
champanhe.
Quando chegou de volta ao hotel, não era mais a mesma.
Tinha tido sua noite em Paris. Navegaram lentamente pelo Sena,
vendo as pontes, as luzes. Ela se desligou das explicações da guia,
não queria saber o nome dos monumentos. Queria sentir a beleza. A
orquestra tocando e, nos intervalos, discos giravam canções na voz
de Piaf. La vie en rose, Sous le ciel de Paris.
E os olhos do senhor de bigodes eram azuis e passaram a
noite toda sorrindo para ela.
Eu quis muito escrever esta crônica, mas já estava desistindo
da ideia, afinal eu nem conheço Paris. Então fiz como minha amiga:
puxei do fundo da memória o meu pijama preto de cetim.
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Estar em Paris
Maria Elisa Souto Bessa*

Zé Baby morava na Rue Falguière, um cigarro atrás do outro,
uma mesa cheia de papéis datilografados, outros manuscritos, livros,
revistas, copo sujo de café, cinzeiro abarrotado: cena típica do pesquisador, meio cientista, meio ativista. Artigos para jornais, panfletos, cartas para os companheiros... e a tese ficando de lado.
Soledad, sua companheira, tinha uma paixão contagiante por
Paris onde já havia vivido anteriormente quando fazia doutorado na
Sorbonne. Nessa época conheceu Zé Baby que morava na torre de
uma igreja, refugiado da ditadura militar brasileira.
Marie Jô, filha única do casal, falava um francês invejável,
aos seis anos de idade, além do espanhol, língua materna, e do
português, língua paterna.
Era 1982 quando desembarquei nesse cenário, de passagem
para o sudoeste da França. A casa deles era uma espécie de albergue provisório para os latino-americanos que passavam pela França.
Eu me sentia uma hóspede privilegiada, pois além lecionar na mesma Universidade em que eles lecionavam, no Brasil, eu era prima
do Zé. Já tínhamos uma história de convivência, tanto profissional
quanto familiar.
Soledad tinha o maior prazer em mostrar a cidade para os
recém-chegados passageiros. Eu tive esse privilégio.

* Mora em Manaus. Professora universitária, é autora de contos e poemas publicados
em várias antologias. Coautora de O mistério do texto roubado (Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo, 2008). Roteirizou e dirigiu 12 curtas-metragens.
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Paris, Paris, Paris! Estar em Paris é uma sensação inarrável.
É como viver uma fantasia. O mito que habitava o seu inconsciente
desde sempre, torna-se visível, palpável, degustável.
Desde o momento em que desci as escadas do prédio antigo,
aqueles corrimãos de madeira, o piso frio de mármore, aquelas portas pesadas, já me sentia completamente dépaysée. Algo semelhante
eu só tinha visto no Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Saímos então pelas ruas de Montparnasse. Estou em Paris! Eu
sempre sonhei em ver Paris e agora estou aqui. Nem acredito! Essa
foi minha sensação de estar em Paris. Uma sensação de plenitude,
de realização de algo que parecia ser apenas uma ficção. Eu saboreava cada esquina, cada calçada, cada poste, cada porta, cada
paralelepípedo.
Meu interesse não era ver os pontos turísticos, a menos que
eles surgissem casualmente enquanto flanávamos pelas ruas. Nosso
objetivo era apenas passar no marché para comprar o almoço e
buscar Marie Jô na escola. Não me importava o destino, eu estava
em Paris! Eu só queria estar em Paris.
Era outono. Fiquei fascinada com a cor da paisagem, iluminada pelo tom amarelado das folhas mortas que até então eu só
conhecia através da poesia de Jacques Prévert. Paris de Prévert, de
Baudelaire, de Charles Trenet, de Piaf... Eu estava vivendo a música
e a literatura francesa nas ruelas de Paris. Chegávamos ao Quartier
Latin: Boulevard St. Michel, Jardin de Luxembourg, o rio Sena... Tudo
era poesia!
Nenhuma visita a museu ou monumento, nada de andar de
metrô. Apenas caminhamos, de olhos bem abertos. Só pegamos o
ônibus para voltar para casa, quando as pernas já não conseguiam
mais prosseguir. Não sem antes fazer uma parada para uma pâtisserie no Café Deux Magots, frequentado por Sartre e Simone de
Beauvoir, entre outros.
Chegamos em casa às cinco da tarde e o almoço virou jantar.
Zé Baby já tinha se virado na cozinha com um spaguetti ao molho
de tomate.
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À noite conseguimos arrastar o Zé para uma festa do outro
lado da cidade, o que me fez conhecer a outra face de Paris. Paris
dos boulevards périphériques, dos quartiers menos favorecidos. De
carona com um amigo que tinha um velho Citroën “herdado” de um
brasileiro que voltou para o Brasil e não sabia o que fazer com o carro, aos trancos e barrancos chegamos à festa. Apesar da fumaceira
no ar, o calor que fazia no salão, eu estava encantada com tudo:
com o vinho, com a música, com as pessoas de diferentes nacionalidades. Me sentia a própria exilada política, com tanto artista e intelectual fora do seu país, discutindo as mazelas do mundo. Eu estava
em Paris! Não importava se não tinha visto a Torre Eiffel de perto,
nem passado pelo Arco do Triunfo, nem visitado o Museu do Louvre. Eu estava muito mais em Paris do que qualquer turista japonês
ou americano. Eu estava na Paris do exílio provisório, na Paris dos
sem Bolsa. Na Paris onde os estudantes estrangeiros se encontravam
para amenizar as saudades de seu país natal.
Voltamos ao amanhecer: Paris s’éveille, lembrando a composição de Jacques Dutronc. Olhando as janelas iluminadas, eu me
perguntava se as pessoas estariam chegando ou saindo de casa,
às cinco da manhã. Operários, amantes, bêbados, artistas? Insones
ou madrugadores? Paris no limiar entre a noite e o dia, onde tudo é
poesia... Mais do que estar em Paris, Paris estava em mim.
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A divina Paris
Maria Apparecida Coquemala*

– Paris! Paris! Linda!
Eu não me continha, deslumbrada, praças e monumentos se
sucedendo, a primavera em toda parte, sob o dourado brilho do
entardecer. Paris dos meus prosadores, dos Miseráveis, dos Mosqueteiros, da Dama das Camélias; dos meu poetas, Musset, Lamartine,
Rimbaud... Paris das minhas telas pirateadas por chineses competentes, Renoir, Monet, Magritte; dos filósofos, dos cientistas, da música,
Sartre, Pasteur, Ravel... Paris... Formas, cores, sons, personagens
entrando pelos poros do meu corpo, da minha alma...
Tanta emoção tinha que ser dividida. A mulher ao lado dormia.
– Acorde, estamos em Paris.
Esfregou os olhos, perdida entre o sono e a pouca curiosidade.
Virei-me para trás, Paris, Paris...
O homem sorriu, mas difícil saber se compartilhava das belezas da cidade, da minha emoção desinibida, se... Sorriria sempre,
denotando compreensão, bem-estar do corpo, da alma, reflexão,
carinho, tristeza, como eu haveria de descobrir nas horas que se
seguiram. Quando então lhe perguntava brincando se existia de
verdade, se não era miragem da minha mente excitada pela viagem. Enquanto seu sorriso resposta se gravava nas fibras do meu
coração...

* Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, colunista de
O Guarani. Autora premiada de contos, crônicas e poemas, foi finalista do Prêmio
UFF de Literatura 2008.
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No hotel, ajudou-me com a bagagem, turista como eu para
uma curta temporada na França. E na manhã seguinte, encontrei-o
no saguão. Ponto de início dos nossos absorventes e inesquecíveis
diálogos.
– O ônibus deve estar chegando, Dan. Ansioso pelo Louvre?
– Não vou, Bia.
– Não vai? Vai perder a oportunidade? Sonhei ver lá ao vivo
algumas preciosidades, Monalisa, Moulin Rouge, jardins de Monet...
– Cansei dessas formas de expressão, Bia, busco algo mais.
Vou caminhar ao acaso, quem sabe uma pequena praça, um som
diferente, novas cores, novas formas, pequenas coisas, detalhes mal
percebidos ou nunca percebidos. Detalhes, sim, mas que para mim podem conter todo o sentido. Gosto de gestos, paladar, cores, sensações,
sons, gosto de pequenas experiências sensoriais, têm um momento, um
espaço, um intervalo onde às vezes se vê o que realmente se vê...
– A realidade está sempre embaçada pela subjetividade, Dan.
– Sim, concordo, e minha impressão estética é diferente da
sua, como se apreendêssemos o mundo apenas pelos cantos dos
olhos. E é ilusão pensar que se apreende toda a realidade, Bia, seu
olho não está apto a captar todas as cores, as nuanças, nem seus
ouvidos todos os sons, daí que o modo como a vemos é uma maneira
falsa de percebê-la e toda teoria é uma falsificação do real. Pense
nas cores vibrantes ou matizadas que nossos olhos não captam, nos
sons que nossos ouvidos não alcançam, nas formas imprevisíveis,
nos odores jamais sentidos, nos sabores nunca experimentados...
Pense no terrível silêncio entre as estrelas, nos estrondos intergalácticos. Bem, quer me acompanhar? Ou prefere ir ao Louvre?
– Vou com você.
Dante e Beatriz em contrárias funções, saímos a caminhar ao
acaso, chegando a uma pequena praça emoldurada pela primavera, pelas nossas presenças em festa, como se os efeitos de tantas
e aleatórias causas tivessem convergido ali na pracinha parisiense
para que nela estivéssemos. Pássaros cantavam, e o canto era novo
para mim; a primavera se vestia de cores surpreendentes, insetos se
buscavam num zumbir desconhecido, anônimos repintavam o mundo
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em suas telas... Através de portas que Dan abria para mim com sua
clarividência, sua sensibilidade, seu sorriso...
O tempo fluía, nossos diálogos tomavam todo o dia, atropelando a agenda da viagem, conhecendo outra Paris, ignorada pelos
roteiros turísticos.
– Você não parece dar grande valor à Cultura, Dan.
– O que é Cultura, Bia, além de um aglomerado de ideias
e estéticas? Acredito que saber sentar-se na cadeira pode ser mais
importante. Esta palavra está sempre num pedestal, que acho prejudicial. A palavra normalmente não é bem utilizada, tem um caráter
muito útil e muito inútil ao mesmo tempo. Pensamos muitas coisas
alheias e vazias, apenas porque possuem invólucro social bonito e
aceitável, mas quando examinado é algo estéril. E sobre certas coisas, é melhor não saber que saber.
– Mas, há de convir que útil ou inútil dependem de cada um de
nós. Como eu me situaria num universo sem livros, sem música, sem
telas, sem poesia?
– E quando isso não deixasse perceber o que é novo? Por já
ter-se habituado?
– Talvez, ao contrário do que você diz, estimularia a sensibilidade, aguçaria a percepção para novas belezas universais.
– A questão principal é como usá-la, como saboreá-la, que guardar, que descartar... A cultura também aprisiona. Claro, não se pode
parar no tempo. E porque não se pode, a única questão que existe é
saber se realmente vale a pena viver, como questionou Camus.
– Mais importante não seria perguntar como viver?
– Sim, este é o segundo passo: se a vida vale, como viver? Eu
diria que gosto de apreciar a consciência de estar aqui.
– E quanto ao transcendental, Dan?
– Sei que existo nesta frequência em que estamos, Bia. Nada
sei quanto a outras, não me interessam, não posso experienciá-las.
Não sei de tanta coisa quanto você imagina, e até sobre as coisas
que eu sei tenho dúvidas se sei mesmo. Gosto de ouvir música, passarinhos, aprecio roupa, gosto de estar sentado de meias, lendo,
gosto de suco puro de uva, gosto da minha profissão de arquiteto,
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gosto de estar com você. Não me importo se existimos de fato ou
não, se todo o universo não passa de criação do nosso cérebro manipulando os sentidos, como supõem alguns teóricos. Somos. Importame a percepção das cores, feitas que são para nossos olhos, os
cheiros feitos para nós, penso apenas no que percebo, a estética e
os valores disto. O mistério das coisas, como disse Fernando Pessoa,
é não haver mistério algum.
– Aqui estamos, Dan?
– Não. Apenas somos. Deus nos deu esta consciência de que
somos. Mas, não queremos os pequenos sons. Queremos com todo
nosso entendimento ouvir bombas, explosões, e fatalmente nós mesmos as produzimos. Já vi Deus várias vezes. O resto é o resto.
– Dan, partimos amanhã cedo. Um dia apenas em Paris.
Havia tristeza no seu sorriso ou imaginação minha querendo
que assim fosse?
Tantas as lembranças... Dan é um sorriso, um novo matiz, o
zumbir de insetos que se buscam, é o cheiro da pizza assando, é o
sabor do suco puro de uva, é Monet disperso nos jardins, é revelação... Dan é luz na Cidade Luz...
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Uma manhã e uma noite
em Paris – Passante
Carlos Pessoa Rosa*

Retorno a Paris esperançoso de ter a bela mulher de Baudelaire. Permaneço um romântico inveterado. Não importa se o tempo
não retorna. Creio a passante como a metáfora perfeita. Não a encontrarei na multidão, habitat de fêmeas apressadas, de ancas duras
e efêmeras. Melhor nas travessas estreitas, nos becos sem saída, no
silêncio de uma porta de pé-direito alto e um vaso florido perdido nas
alturas. Talvez nas ruas escuras e desabitadas dos dias frios e chuvosos, quando a multidão recolhe-se nas entranhas frias dos quartos.
Não desejo a alma exilada da sombra de uma Paris perdida.
Por impossível... O que procuro é aquela bela mulher, a que caminha
nas dobras do prazer, com a mão de dedos longos, erguendo e sacudindo o vestido ao pular águas empoçadas, imagem oblonga de pés
e tornozelos delicados. Nada mais será necessário. Paris da multidão
não me interessa! Nem sei se francesa a desejada. Agora a cidade é
exílio de africanas e mulheres de rostos escondidos em burcas. Mas
as pernas... Não está no rosto a identidade feminina, mas nas pernas,
na graciosidade do caminhar e na ternura aconchegante das coxas.

* Médico e professor, é, além de poeta, contista e cronista. Autor de A cor e a textura
de uma folha de fapel em branco (contos, 1998, vencedor do Prêmio Nacional
UBE – PE), Não sei não e Sobre o nome dado (prosa, 2008, editado pelo Coletivo
Dulcinéia Catadora). Como cronista, obteve o 1o lugar no Prêmio Stanislaw Ponte
Preta. Como poeta, é autor de Vitrais (premiado na UBE – RJ em 1992) e Factrais
(Prêmio Ruth Scott do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro), ainda inédito.
Finalista do Prêmio Rádio Francesa Internacional (1994, 1998). Publica na Revista
Dimensão.
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Um poeta toca impossibilidades, apalpa os vértices que antecedem o orgasmo, não deve perder a esperança, nunca! Ao poeta,
Longe daqui! é alguma dobra próxima, Tarde demais!, o sentimento
de quem muito deseja, e Nunca talvez!, o provocado pelo medo.
Efêmera será sempre esta mulher, que o belo é como florada de ipê.
Que flor... e a desconstrução após! – Efêmera beldade. Como o
orgasmo curtido no toque, no olhar e no cheiro. Quantas vezes de ti
já fui, de mim já fugiste, tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!
Onde esta nêspera de bagas pubescentes? De sabor agradável e
pelos pubianos enraizados no deserto?
Sei estar aqui... Em algum lugar entre os extensos vazios da
cidade. Implodirá, em algum momento, com suas pétalas amarelas
ou, talvez, com asas azuis, isto mesmo: asas azuis, que a mulher que
procuro é como a flor de ipê ou a borboleta azul, que pensam em
extinção, mas num átimo... Lá está! Na quadratura do não lugar...
Um dia e uma noite para encontrá-la.
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Paris nem sempre é uma festa
Raimundo Nonato Albuquerque Silveira*

É um mistério! Não entendo como criam coragem para andar
mundo afora. Em caso de emergência, nem é bom pensar. Deve ser
mesmo muito tormentosa a vida de quem só fala a própria língua e,
mesmo assim, viaja para o exterior. Só há uma exceção: quando vão
para a França. De fato, os franceses preferem que você converse
quiném mudo, a falar o idioma mais falado do mundo: o inglês.
Em julho de 1989, me deu na veneta ir para Paris, uma vez
que estava em Londres e, por um milagre, encontrei vaga num hotelzinho nas imediações da Sorbonne. Baratinho que só: 45 dólares a
diária. Vou nessa! – disse pra mim mesmo. Deixar de estar em Paris
no dia dos 200 anos da tomada da Bastilha, estando a apenas 342
quilômetros de lá, era quase a mesma coisa de receber um telefonema da Catherine Deneuve me convidando para... Tomar um café
com ela... E ter de dizer: “Não posso”. Fui! Infelizmente, não tomar
um café com a Deneuve, mas passear pela História.
Levei um livrinho: Francês para viajantes, pois já tinha estado
lá e provado do azedume dos francos para com estrangeiros, mesmo falando a língua deles; imaginem inglês. Ainda no Charles de
Gaulle fui a uma casa de câmbio. Até aonde o livrinho me levou, eu
fui atrás. O funcionário era todo simpatia. Só que eu não entendia
uma palavra do que eu mesmo dizia, se embaixo de cada frase não
estivesse escrito também em inglês.
Mas o que é bom não dura absolutamente nada. Cheguei a
um ponto em que me atrapalhei todo e não tive outra saída: “Sorry,
sir, do you...” Pronto! Bastou isso para o sujeito me dar as costas.
* Mora em Fortaleza. Médico e escritor, foi membro do Conselho Editorial da Revista
Feminina, em que publicou artigos científicos. Literariamente, publicou no site italiano Progetto Letterario Internazionale DOMIST e é colunista do Portal Cronópios.
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Ainda bem que eu me calei. Pois se tivesse completado: “speak English”, teria apanhado.
Fica claro que não falo francês. Mas também não sou completamente tapado. No mínimo sei perguntar as horas, o preço de
um objeto, pedir um táxi, a conta, etceterrá. Chego mesmo a dizer
um ça va; um à bientôt ou ainda um je t’aime moi non plus, embora
ignore o que significa. Mas, naquela ocasião, fiquei tão sem jeito,
a ponto de exibir ao motorista do táxi o cartão com o nome do meu
hotel sem lhe falar nada. O pior foi quando ele me encarou com uma
fisionomia bem mais patibular ainda do que a do cambista. Deve ter
pensado: é mudo, louco ou terrorista.
Minha fortuna são os hotéis, alguns restaurantes e as imediações da Sorbonne. Foi lá onde, por fim, descobri: quase todos os
franceses falam um excelente inglês, só que odeiam fazê-lo. A única
explicação para isto são as guerras nas quais vivem (ou viviam) se
defrontando com os anglicanos ao longo dos séculos. Durante outra
ocasião, fui a um supermercado comprar champanhe (“brut, madame, extra brut, brutíssima, s’il vous plaît”). No dia seguinte fui repetir
a dose. A femme que me atendeu era a mesma do dia anterior. Pelo
seu tartamudeado entendi logo que ela estava a dizer com um certo
bom humor: gostou, hem? Respondi quase sem pensar: “Yes, that’s
very good this one.” Foi o suficiente para a compatriota da Edith Piaf
se fechar em copas. Deu-me as costas, mas não sem antes dizer em
alto e bom som, e com o indicador em riste: “Non, Non. C’est très
bon; c’est très bon.” Há também episódios cômicos. Como houvesse
se partido o cadeado da minha mala, fui à recepção do hotel e
perguntei – em inglês – ao concièrge: “como se diz cadeado na sua
língua?” E ele, candidamente: “cadená.”
No já citado Charles de Gaulle, cheguei em cima da hora para
fazer check-in. Muito preocupado, não consegui disfarçar o nervosismo por não ter escutado o número do portão de embarque. Abordei
um guarda cuja cara era idêntica à daquele que aparece no filme O
dia do Chacal. Com este não alimentei a menor esperança. Fui direto
pra cima dele logo em francês: “Parler vous l’Anglais?” Pois o sacana, mesmo com todo este meu esforço, foi implacável. Respondeu-me
com um seco “Pas du tout” e também me virou o traseiro.
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Mas o pior de tudo, o trágico, o quase fatal sucedeu na madrugada do dia 14 para 15 de julho de 1989, após o desfile comemorativo do bicentenário da Revolução. Eu havia me perdido. Andava
para os lados do Boulevard Haussmann achando que me encontrava
na Rive Gauche. Estava cansado, assustado e suando frio. Cheguei
até a cogitar de que só voltaria pra casa dentro dum sobretudo de
madeira e no compartimento de cargas do avião! Num cruzamento,
parou uma ambulância da Croix Rouge. Pensei comigo mesmo: estou
salvo. “Monsieur, I’m a Brazilian doctor and I got lost. Could you
help me?” O sinal verde acendeu mal terminei de pronunciar estas
palavras. Pois o conterrâneo do Robespierre só não me levou para
a guilhotina. Mas arrancou cantando pneus e bradando bem alto alguma coisa que não consegui traduzir, mas certamente equivalia, em
português a... Àquilo mesmo que todos vocês estão pensando!
É curioso como todo brasileiro recém-saído de um curso de
inglês se imagina o próprio Shakespeare, sobretudo se está viajando
por terras estrangeiras. Eu só queria falar um por cento do inglês que
eles pensam que falam. Foi nesta condição de neófito que me perdi
outra vez. Só que em pleno interior da França: entre Lyon e Nice.
Passamos (eu e os meus companheiros) toda uma noite na estação de
Avignon a carregar bagagens pra lá e pra cá. A princípio, pensei:
não há problema algum, temos dinheiro, falo inglês and so on. Pois
não houve franco francês nem muito menos can you help me que
convencesse um único carregador a conduzir nossas malas. E olhem
que nenhuma delas tinha rodinhas e, na estação, também não havia
nada parecido com aqueles carrinhos de aeroportos. Fizemos tudo a
muque mesmo. Ainda hoje tenho dó de um dos meus companheiros.
Ele carregava duas bagagens, a dele e a da esposa.
Hoje em dia, se estou na França, não me separo do meu livrinho. É a primeira coisa que me lembro de pôr na mala. Quando
ele me decepciona, prefiro gesticular a falar inglês. Certo dia, na
Bretanha, à mesa de um restaurante, a garçonete perguntou o que
eu queria comer. Não hesitei: pus as mãos em redor de uma porção
imaginária de carne e mugi.
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Lampedusa
Vicentônio Regis do Nascimento Silva*

Acordei com os gritos do comissário de bordo que advertia
das turbulências do avião. Sem entender nada de inglês, perguntei
ao brasileiro ao lado o que acontecia. O comandante enfrentava
uma tempestade prevista para acontecer dali a oito horas.
Os solavancos jogaram o copo de uísque do brasileiro em
cima de mim. Depois de mais algumas subidas e descidas bruscas,
parou de gritar, acalmou-se, desculpou-se pelos estragos em meu
vestido e traduziu a informação de que pousávamos em Paris com
previsão de decolagem ao nascer do dia.
Protestei assim que aterrissamos. Quando me inscrevera para
o concurso de crônicas, asseguraram-me que o avião pararia apenas
na Inglaterra para abastecer e seguiria sem interrupções até a Dinamarca, onde passaria 60 dias numa oficina literária.
A aeromoça desembarcara os passageiros, chamou o comissário de bordo, que chamou o comandante, que chamou o gerente
da empresa aérea que, irritado e sem paciência, num francês pouco
claro, me fez entender por gestos que chamaria a polícia caso não
me retirasse do avião e seguisse para o hotel com os demais.
Decidi ficar no saguão do aeroporto. Minha atitude impulsiva
manifestou-se mais tarde em arrependimento quando, cansada pela
viagem de dia inteiro, o corpo perdia o compasso da jovialidade. A
coluna doía, pés inchados, ardência nos olhos.

* Mora em Paraguaçu Paulista (SP). É mestre em História Política pela Universidade
Estadual Paulista e especialista em História Política pela Universidade Estadual de
Londrina. Crítico literário e tradutor, assina a coluna “Literatura” no Jornal de Assis
(Assis, SP) e colabora no Oeste Notícias (Presidente Prudente) e no Observatório da
Imprensa (Brasília, DF). Autor premiado de contos e crônicas.
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Levantei para me exercitar um pouco e ativar a circulação. As
lanchonetes, os restaurantes, as bancas de revista, as livrarias e até
a farmácia fecharam por causa da tempestade.
Irritada pelo contratempo, resmungava em voz alta, dava socos no ar e desenhava gestos faciais desconhecidos pelos europeus.
Talvez por isso um homem de mais ou menos 40 anos aproximou-se
e perguntou num inglês limpo se eu passava bem. Respondi-lhe que
sim e voltava a resmungar quando interveio novamente:
– Se quiser, posso falar em português para facilitar nossa comunicação.
Acho que ruborizei. Um calor encheu-me as faces, e os casacos incomodaram-me imediatamente num frio de dois graus negativos. Caminhamos até um banco. Conhecera o Brasil numa de suas
viagens acadêmicas. Visitara a capital da Paraíba, do Maranhão,
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Desconfiei de seu português sem sotaque. Namorara uma brasileira por quase dez anos,
convivendo com os pais dela, também brasileiros.
Era russo, morava na Espanha e lecionava literatura italiana.
– Sou especialista em Lampedusa.
Falou de literatura brasileira, portuguesa, espanhola, alemã,
dinamarquesa (quando soube que iria para a Dinamarca discorreu
sobre cinco autores contemporâneos dos quais nunca ouvira falar),
russa, chilena, argentina e, finalmente, italiana.
Encantei-me com sua oratória, sua erudição e sua didática:
transformava a teoria mais complexa na explicação mais simples.
Provavelmente teria me esquecido da “aula” de literatura se tivesse
tratado apenas da teoria. Porém, narrou-me um conto.
Se a memória não me falha, um velho confidencia uma aventura da juventude. Entrara num barco e afastara-se para estudar. Depois de ler bastante, o sol incessante e a certeza de que se voltasse
dificilmente gozaria de igual sossego, colocou os livros de lado e
dormiu. Enquanto dormia – ou logo depois de dormir – encontrou-se
com uma sereia que saíra do lago.
Quando entrava no desfecho da história, multidão falando
alto, gesticulando e, quase sempre, gritando: os passageiros voltavam
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ao aeroporto. Interessada no discurso de meu interlocutor, não me
dera conta de que a claridade do sol invadira o saguão, o movimento
aumentara, o restaurante, a lanchonete, as revistarias e a farmácia
abriram e se instalava um pandemônio dos interessados em chegar
ao destino.
Levantou-se para pegar seu voo. Pedi que finalizasse a história.
– O fim fica ou pela leitura do conto ou por sua imaginação.
Quando voltei ao país, procurei o jovem e a sereia. Nada
encontrei. Também não consegui inventar nenhum final.
Continuei – e continuo – irritada pelo imprevisto na viagem.
Reclamei à coordenação do concurso, à defesa do consumidor, à
companhia aérea. Recebi uma passagem de ida e volta para uma
semana em Paris. Hotel e alimentação incluídos. Tenho um ano para
usar essa mordomia. Mas toda vez que seguro a passagem, fico pensando se terei um dia e uma noite em Paris como daquela vez.
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Um dia, uma noite... Paris
Charlene dos Santos França*

Ela caminhava sozinha e eu somente a observava. Em meio
ao brilho da Cidade Luz, seu sorriso conseguia destacar-se e sobrepor-se ainda mais reluzente do que qualquer ideologia iluminista.
Um dia somente não conseguiria comportar tamanha satisfação em
conhecer a cidade e ver-se nela refletida.
Havia levantado cedo e tomado café às pressas, como que
para reter entre os dedos os minutos que escapavam. Agora estava
ali... ligada à cidade, como um casal que dança ritmado a mesma
música contagiante e infinita a girar no salão, repetindo os mesmos
passos ensaiados.
Ela não notou a minha presença em nenhum momento, enquanto eu a seguia e me deixava levar pelo rastro iluminado dos
seus olhos, enquanto caminhava e cantarolava aproveitando a temperatura amena daquele dia ensolarado e envolto em luz às margens
do rio Sena.
Desta forma, ela passou várias vezes, viu-se refletida nas
águas parisienses, caminhou ainda mais, observou as pedras que a
fizeram parar novamente e refletir sobre a beleza de algo tão duro,
ou a dureza de algo tão belo, e assim, perdeu-se por alguns instantes
em seus próprios pensamentos.
Assim, a tarde caía. E ela? Não sentia falta de nada. Estava completa. O que comia era qualquer coisa que lhe davam, ali
mesmo, a andar como que explorando cada grão de areia, como
se nada devesse passar despercebido aos seus olhos, mas o que a
alimentava era a luz, desta vez a luz elétrica que aparecia com
a chegada da noite.
* Mora no Rio. Formada em Letras pela UERJ, é autora de textos premiados, publicados em várias antologias.
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Na porta de cada museu, ela passava os dedos... Tenho certeza de que queria sentir o que estava dentro, já que não podia
entrar. Quando deu por si, já era noite e ela estava ali, frente à Torre
Eiffel, sentada e extasiada como se tivessem passado apenas alguns
minutos.
Foi só aí que ouviu a voz insistente da mãe chamando-a para
dormir.
– Você tem aula amanhã cedo, menina! Já pra cama!
Ao olhar em volta e ver a velha mãe de chinelo na mão, levantou-se. Era ainda seu pobre casebre, sua aula de história na manhã
seguinte, sua dura realidade a acordá-la e tinta. Toda a cor ainda
estava ali. E Paris? Ela terá a possibilidade de vivê-la novamente
sempre que quiser brincar com sua maquete. Afinal, após a aula
de amanhã, ela será sua, toda iluminada, trazendo, aos pequenos
olhos, a Paris tão próxima das mãos e dos suspiros. Agora, o velho
cobertor, a boneca empoeirada e cama. Ao fechar os olhos, Paris
ainda estará lá.
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Paris: uma esperança
Pedro Franco*

Já escrevi sobre Paris e nunca lá estive. Não entro mais em
avião, ainda que já tenha entrado. Se ainda eles ficassem “taxiando”... Mas voam e são mais pesados que o ar. Mas este é problema
absolutamente pessoal e fica de lado. Voltando ao tema, sempre declarei meu amor por Paris. Muitos se apaixonam perdidamente por
uma mulher durante uma vida inteira e ela nem sabe, pior sabe e não
liga. Mas nem assim o amor acaba, talvez até cresça em função do
sonho, da utopia. Mas Edmund White escreveu um livro sobre Paris,
editado pela Bloomsbury. Nesta série, cada escritor escolhe uma cidade, que conheça bem, e escreve sobre ela. Deste livro pode ser extraído o seguinte trecho: “um lugar onde o principal estado de espírito é a
melancolia, mesmo estando convencido de que a felicidade mora na
próxima esquina”. Que conta o resto do livro? Não sei. Em crônica
séria, ainda que não pretenda ser sisuda, embustes não devem ser
aceitos. Transcrevi o “aspeado” do “Informe” do JB Ideias, coluna assinada por Cristiane Costa e Leneide Duarte, de 17 de março de 2001.
Mas as poucas linhas remeteram-me a Paris de novo e a impressão
que imaginava ter da cidade, se lá fosse, não bateria com a sensação
do escritor. Minhas visionárias ideias eram muito românticas e alegres.
Tiraria a megassena, levaria ela e toda a família e não precisaria pensar na viagem de volta. Seria então parisiense, ainda que fosse sentir
saudades do Rio. Viveria na cidade que transpirara amor e inteligência, cultura e refinamento, absinto e Charles Trenet, Inspector Maigret
e La Adjani, placidez e paz. Não melancolia e uma espera de uma
* Mora no Rio. Cardiologista, professor emérito da UNIRIO, tem textos premiados no
Brasil e no exterior, publicados em várias antologias. Entre outros, é autor de: Dezessete contos premiados (2004, prêmio UBE), A última exposição (prêmio Aníbal
Machado/ UBE, 2006) e Já sem os adereços (medalha Harry Laus/ UBE, 2008).
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felicidade nunca atingida. Mas o escritor lá viveu, não eu. Às vezes a
linda mulher tem mau hálito, diz palavrões vulgares e ronca. Tive um
colega que se apaixonou por uma balconista de um pequeno bar, que
havia no centro do Rio, na galeria do Edifício Darke. Passávamos por
lá diariamente, na hora do almoço, e a moça, muito bonita, por sinal,
lá estava servindo no cheio balcão. Este amigo era tímido. Olhava-a,
mas nem parávamos para o café, pois o balcão estava repleto e já
tomáramos o café de final de refeição no restaurante. E a paixão foi
crescendo. O colega fazia planos, era de família de posses, a mãe,
mulher tradicional, como receberia uma balconista? O pai, disse-me,
era mais liberal, mas a mãe e a tia tinham que ser dobradas por seu
amor. O colega era chegado a Musset e só faltou ficar tísico para
iniciar a conquista. Cansava-me de tanto falar na moça e idealizá-la.
E eis que em uma volta de almoço o balcão estava vazio. Puxa-me
pela manga do casaco, segreda-me um é hoje e nos projetamos no
balcão. Deixo-lhe a iniciativa, mas está tão nervoso que faz um gesto
de dois com os dedos. E em voz tola e fanhosa a linda moça diz para
o caixa: “Dois ‘cafeses’!” Eu ainda tomei todo o meu café, mas meu
amigo nem isto fez. Saiu dali e deixou-nos espantados, eu pagando
os dois “cafeses” e a moça olhando a xícara cheia e balançando os
ombros, perguntou:
– Que deu nele?
Respondi um não sei e, ao chegar à seção, o colega puxou-me
para um canto e avisou-me:
– Nunca mais me fale nela.
Portanto concluí que não há paixão que resista a dois “cafeses”.
Será que metaforicamente Paris responderia dois cafeses? Quem sabe?
Que fiquem certas paixões quiméricas, idealizadas apenas? Não, ainda tenho fundadas esperanças. Decepções temos com pessoas, livros,
alguns ao serem relidos, com amores retomados e possivelmente até
com cidades. Que não seja decepção com a vida em seu todo, já é
uma saudável esperança. Mas ah, um dia, uma noite... Paris, navegando pelo Sena, passando diante da RFI, vendo a Notre-Dame, a Tour
Eifell, ao som de Sous le ciel de Paris, na voz da Piaf e de mãos dadas
com ela, depois dançando e absorvendo o clima amoroso da cidade.
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Paris, vinho, queijos e uma
falsa francesa
Marco Antonio Sloboda Cortez*

Hoje o dia está frio, nuvens negras anunciam possíveis chuvas. Um dia cinza como tantos outros nessa época. Coloquei um
“Bordeaux” simplório na janela. Não é dos melhores, mas vai servir.
Minha geladeira parou de funcionar hoje de manhã. Ainda consegui salvar quatro pedaços de queijo e uma fatia de quiche lorraine
(tinha uma caixa térmica no depósito do hotel). A geladeira tem que
permanecer fechada, pois está saindo um cheio estranho. Não sei
se é da parte da frente ou de trás, mas deixa para lá. Hoje é sexta e
apenas na segunda conseguirei alguém para consertar. Até lá, farei
dieta, estou precisando. Não me adaptei às pequenas porções de
comida e quase sempre peço as coisas em dobro. Resultado: estou
engordando.
A quiche, eu a comi quase toda no almoço. Os queijos, eu os
coloquei em uma panela e “Voilà”! Criei um fondue, que seria para
a noite. Eram queijos típicos daqui, comprados em um mercado da
rua onde moro. Um brie achatado, um pequeno pont l’evéque e um
roquefort já amargo demais. Ah, tinha também um gruyère suíço,
para suavizar um pouco o paladar.
Mas queria falar um pouco sobre o mercado. Aliás, um mercado maravilhoso, nem tanto pelos produtos, mas por uma francesinha que trabalha como balconista. Na verdade, nem francesa ela é.
* Mora em Niterói. Médico veterinário, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, é professor da Faculdade de Veterinária da UFF. Já publicou livros de contos,
poesia e história infantil. Obteve o 1º lugar em conto no Prêmio UFF de Literatura
2008.
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É da Bulgária. Tem vivido em Paris há quatro anos e, de tão adaptada, engana qualquer um, até no sotaque. Mas não a mim, outro
estrangeiro. Eu sabia só de olhar que ela não era daqui. Mas minha
situação é pior que a dela. Sou clandestino mesmo e nem cara de
europeu tenho... Como naquela música de Cacaso, na voz de Chico
ou Edu Lobo: “Sou brasileiro de estatura mediana, gosto muito de
ciclana, mas fulana é quem me quer...”.
Engraçado, morando fora durante alguns anos, você percebe
que, no Brasil, existem muito mais de 20 músicas para cada sentimento ou emoção. Encontro de brasileiros aqui na França é assim: sempre acontece um sarau musical, geralmente depois de duas
garrafas de vinho para cada convidado. É verdade, vinho aqui é
barato; ainda mais se você pensar que está consumindo um legítimo
francês, que no Brasil custaria muito mais do que o merecido. Nem
todo vinho francês é de alta qualidade, lembro a vocês...
Mas voltemos à francesinha da Bulgária. Velitckacheva é seu
nome. Eu a chamo de Villy, pois combina mais com seu tipo físico.
Pequena, cabelos bem pretos e curtos. Pele muito alva. Olhos negros,
bem escuros. Bonita de uma forma especial. Ontem tomei coragem
e a chamei para um rencontre. Estranhamente ela aceitou. Aprendi
depois: os búlgaros são iguais aos brasileiros, tous gens bons!
Agora existia outra dificuldade: meu apartamento. Morando
sozinho há meses e incorporando a vida boêmia francesa, digamos
que moro em uma pequena bagunça. Mas nada que um armário relativamente vazio não resolva: tudo que não tinha utilidade imediata
foi para dentro do armário. “Vivent la vie bohémien et la liberté!”
Um dia. Tive exatamente um dia para arrumar meu apartamento. Tudo isso para uma noite. E, que noite seria: Paris, vinho,
queijos e uma falsa francesa. E exatamente nesse dia, minha geladeira estragou!
Mas dei um jeito, do tipo jeitinho brasileiro: graças ao frescor
da janela, o vinho já estava resfriado, na temperatura ambiente, que
hoje está em torno de 10o C. Os queijos, já derretidos, só esperavam
um leve aquecimento. O baguette e as torradinhas seriam providenciados pela minha amiga. O quarto conjugado já arrumado. Tomei
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um banho e agora só restava esperar. Enquanto eu aguardava, deu
uma fome! Eu só tinha mais um pedaço da quiche e um resto de
vinho em uma garrafa sem rolha. Seria isso, mesmo eu achando que
a quiche estava começando a passar do ponto. Não sei se eram os
ovos ou o bacon, mas algo estava estranho... Mas a fome era grande e não tinha muitas opções. Achei que o vinho cortaria qualquer
efeito secundário da quiche.
Comi tranquilo e fui deitar. Ainda era de tarde e eu tinha
algumas horas até o horário combinado. Mas logo ao deitar senti
minha barriga remoer... Mesmo com o incômodo, consegui dormir.
Mas tive um pesadelo.
Sonhei que eu era um grande queijo mofado e que um rato
gigante me perseguia. O rato, vestido com o uniforme da imigração
e um chapéu de chef de cuisine, tinha longos bigodes e queria me
colocar em uma panela funda, junto com outros homens-queijo. No
meio da panela, estava minha Villy. A pobre búlgara tentava gritar:
– Não sou estrangeira, sou francesa! – Mas da sua boca só
saíam palavras desconexas, talvez em búlgaro ou na língua dos ratos...
Eu, o homem-queijo, correndo, ou melhor, rolando para longe
do rato, ia ficando cada vez menor: as pedras do chão iam ralando
meu corpo. Meus pedacinhos eram juntados pelo rato que, sorrindo,
ainda experimentava umas migalhas e exclamava:
– Très bon! Magnifique!
Eu ficando cada vez mais ralado (desculpe-me o trocadilho)...
Até que sumi: eu estava todo na panela! E o rato, rindo, colocou a
panela no fogo e começou a cantar e dançar La Marseillaise. Cena
ridícula, eu pensei, mas estava muito quente e comecei a derreter.
Abracei a Villy e fomos derretendo juntos... “Voilà”! Eu sabia
que era um sonho romântico, afinal estávamos em Paris!
Acordei todo suado e tossindo. Um forte cheiro de queimado
no ar. A cozinha estava em chamas! Ah, agora entendi: a geladeira
estava em curto-circuito todo esse tempo e eu esqueci de tirar o fio
da tomada! Resultado: incêndio!
– J’ai perdu ma rencontre! – pensei já dentro da ambulância,
enquanto me levavam ao hospital mais próximo...
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Chave idiomática:
Bordeaux: tipo de vinho comum na França, da região de Bordeaux;
Quiche lorraine: prato francês. Tipo uma torta com bacon,
ovos e queijo (às vezes);
Voilà: exclamação, tipo nosso: Bingo! Tá lá! ou Tã Nã!
Brie, pont l’evéque, roquefort e gruyère: tipos de queijos. Não
dá para definir, vá a um bom supermercado e experimente;
Rencontre: encontro mesmo;
Tous gens bons!: Tudo gente boa. Soaria melhor se fosse italiano (meio que mafioso): “Tutti bona gente”!
Vivent la vie bohémien et la liberté!: Vivendo a vida boêmia e
a liberdade. Um estado de espírito aqui de Paris: ou você sente ou
não, mas depende muito de por onde você anda;
Baguette: o famoso pãozinho mesmo, não confundir com...
Basquete!
Chef de cuisine: cozinheiro metido;
Très bon! Magnifique!: não é “três é bom”! É “Muito bom,
magnífico”!
La Marseillaise: o hino francês. Essa era fácil...
J’ai perdu ma rencontre!: “Perdi meu encontro!” O fim trágico
da nossa história...
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No Moulin Rouge
Roque Aloisio Weschenfelder*

Cheguei a Montmartre depois de visitar o Arco do Triunfo e
o museu do Louvre, onde em sonhos, Paris toda é um sonho, pelo
menos quando se tem um dia, uma noite e nada mais de tempo para
conhecê-la.
O que posso fazer aqui sozinho, no Moulin Rouge? O que
alguém pode levar de Paris em pouco tempo?
Certamente levarei muitas lembranças, cartões-postais, fotografias da Torre Eiffel, do rio Sena, do palácio de Versalhes, da catedral de Notre-Dame, do Centro Georges Pompidou e de mil lugares
encantadores pelo significado histórico e humanístico. Se eu estou
no país mais decisivo para a memória filosófica moderna, se estou
na capital mais charmosa do mundo, se me encontro aonde meus
sonhos me levaram depois de anos e anos de teimosa poupança,
então nada é mais importante do que usufruir cada minuto, sentirme num céu desejado e imaginado por todos os séculos de minha
ancestralidade.
Em tempos antigos, certamente uma quenga parisiense quereria sentar em meu colo e filar um copo de champanhe. Era possível
fazer um streap só para mim, convidar-me para vê-la nua num dos
muitos quartos num ambiente róseo onde me oferecesse seus dotes sedutores. Hoje, certamente, ficarei aqui na companhia de um
grupo de australianos, dois ricos mexicanos e algumas dondocas
canadenses que vieram ver de onde saíram os conquistadores de
suas geladas terras.

* Mora em Santa Rosa (RS). Formado em Letras, é professor. Autor premiado e editado em inúmeras antologias, obteve o 2o lugar em contos no Prêmio UFF de Literatura
2008. Publica textos na internet em diversos sites.
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Não quero e nem posso me queixar da sorte. Cheguei a Paris,
vi muitas coisas e, se não encontrei um par para me acompanhar
pela cidade, certamente é culpa minha, pois vi vários olhares me
seguirem nas aleias e ruas por onde circulei.
– Prazer, cavalheiro! Sou Francineide, a carioquinha mais parisiense que existe!
– O prazer é meu, Francineide. Meu nome é Dorival e sou o
brasileiro mais solitário que a França já viu pisar em suas pedras do
passado!
Não é preciso contar o que Francineide me fala e nem o que
me propõe enquanto tomamos uma, duas e três taças de vinho Bourbon. Ela não quer champanhe, imagina ser bebida comemorativa
e nós estamos somente nos conhecendo como brasileiros em Paris.
Nunca antes nos víramos no carnaval, em festa junina ou bumbameu-boi. Ignoramos a existência um do outro quando estivemos na
farra do boi ou num rodeio. Tudo é perfeitamente compreensível. A
providência quer que nos conheçamos na terra de reis com poder
oriundo de Deus, de filósofos que mudaram o pensamento preso ao
religioso e contrário ao bem-estar terrestre. Não! Não é motivo para
sermos guilhotinados na Bastilha, nem para ficarmos bebendo sem
companhia na última noite em Paris. Amanhã ambos embarcaremos
para o Brasil, ela pela Air France, o avião não cairá no mar, eu pela
TAM a descer não em Congonhas, mas no Galeão.
O Brasil sempre coube em nossos corações, e a França cabe
em nossas palavras por algumas horas. Francineide ficou um mês,
volta ao Brasil para buscar sua mudança. Eu passeei pela Europa
por uma semana e saio de Paris para ir ao Brasil e continuar meu
trabalho como professor nada valorizado e muito mal pago. Nada
poderia fazer profissionalmente na Cidade Luz. Ela vive melhor aqui
do que na terra tupiniquim. Guia de turismo pode circular por todas
as partes de qualquer cidade. Hoje é a folga de Francineide, por isso
ela veio aqui na esperança de encontrar algum brasileiro.
Conto-lhe que na pátria verde-amarela os escândalos se sucedem enquanto o presidente viaja e o vice quase agoniza. Ela contame que já viajou para o interior francês e que neste país escândalos,
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assim, motivariam ondas de protesto sem controle. O povo manda
nos políticos e eles se cuidam bem mais do que lá.
Mas o que temos a conversar sobre essas coisas? A proposta
de Francineide não me sai da cabeça. Ela continua tomando pequenos goles de vinho e seu rosto está cada vez mais afogueado. Sinto
uma leve tontura, algo bem gostoso por ser em Paris.
O dia valeu a pena pelos passeios, pelas fotos e cartões, pela
sensação de estar em lugares onde o mundo todo gostaria de ficar. A
noite recompensa porque posso falar português em Paris e firmar um
contato para sempre, para nunca mais ficar desconectado da terra
em que Carlos Magno construiu uma nação, tantos Luíses reinaram e
Napoleão imperou depois que a revolução não se sustentou.
E a proposta de Francineide?
Se eu a aceito?
Por que não a aceitaria?
Claro que faço tudo que é possível de acordo com os seus planos. Andamos de barco no Sena e passamos por baixo de tantas pontes que perco a conta, pois Francineide não para de falar, firmemente
abraçada em mim para não sentir tanta friagem advinda das águas.
Só de madrugada volto ao hotel para onde o táxi me traz depois que deixo a nova amiga em sua casa, um tipo de pensão com
ares familiares.
No aeroporto, vejo Francineide na hora do check-in. O voo
me traz são e salvo ao Galeão. No desembarque, fico sabendo que
no Brasil mais de 30 pessoas já morreram por causa da nova gripe.
Sou avaliado por um médico que me libera depois de assegurar-lhe
não ter tido contato com ninguém doente.
O que fiz em Paris, diferente do que faço no Brasil?
Vi em um dia e uma noite tudo que um sonhador é capaz de
ver. E sobrou uma imensa saudade...
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Dia e noite, Paris é um sonho
Roberto Klotz*

Minha tarefa diária de apontar todos os lápis é das mais importantes. Apesar do moderno apontador, faço questão de mostrar
a arte, esculpindo as pontas com meu canivete vermelho. Esses lápis
têm a majestosa função de escrever petições, redigir ofícios, anotar
depoimentos, limpar orelhas e rascunhar despachos.
Minha segunda tarefa é a distribuição dos jornais sobre a
escrivaninha do meu chefe.
Os jornais devem chegar donzelos. Intactos. Responsável que
sou, sempre chego antes do chefe pelo menos umas duas ou três
horas para dar conta dos meus árduos deveres. Nesta quarta-feira,
pelo menos a manchete do jornal li. E mais um pouquinho. Lá no caderno de turismo anunciavam passagens para Paris. Mon Dié. Doze
vezes, e ainda assim tá caro!
Paris é como uma virgem na flor da idade. Sonho passear
por todos os seus cantos. Cheirar suas flores, atravessar suas pontes,
caminhar nos seus jardins, sentir as bolhas do chapanhe no céu da
boca.
Se existe algum lugar com classe, esse lugar tem nome: Paris.
Não é necessário subir na Torre Eiffel para ficar junto das nuvens e
sonhar.
Mona Lisa? Tenho hora marcada com você, seu sorriso é minha alegria. Saímos juntos para um café na calçada coberta com
as folhas douradas. Crepe suzete, baguete, La Fayette, cotonete. O
som, ah, o som magnífico: camember, trotoá, voalá, petit puá. Croassã, chantili, rende vu. Mais um pouco de açúcar, Mona?

* Mora em Brasília. É autor dos livros de crônicas: Pepino e farofa, Quase pisei e Von
Silva (inédito).
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Na mesa vizinha, Voltaire, Sartre, um cavalo branco e Napoleão, na outra o baixinho Lautrec, La Deneuve, Manet e Robespierre.
– Bonsuá!
Saio de braços dados. Todos me cumprimentam. Não é por
mim, é por minha encantadora companhia que seduz através do
seu olhar emblemático e sorriso enigmático. Ela ajeita o véu, empunha a sombrinha e entramos na charrete. Sem nenhuma palavra,
margeamos o Sena. O chofer muda a estação do rádio: La vie en
rose. Piaf. Ne me quite pas. Os sinos da catedral de Notre-Dame
badalam dez vezes.
– Bom jur!
– Que droga, Silva! Quantas vezes preciso te dizer que odeio
quando mexem ou dormem no meu jornal!
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Um dobre para Quasímodo
Tatiana Alves*

Qualquer turista tem como sonho conhecer Paris. O especial
fascínio exercido pela Cidade Luz pode ser explicado por uma série
de fatores, como a beleza de seus pontos turísticos ou o refinamento da culinária francesa. Mas há ainda algo de imponderável, um
insondável encantamento que faz da capital francesa um sonho comum à maioria dos mortais. Realizável, contudo, para poucos.
Eu era um destes afortunados naquele outono, e estava disposto a vasculhar cada recanto daquela cidade. A ideia de me embrenhar pelos recantos parisienses era irresistível, e eu não sabia se
seria contemplado novamente por uma oportunidade igual. Lancei-me,
pois, à aventura. Como qualquer debutante, minhas primeiras escolhas foram um tanto óbvias: a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, e mais
alguns pontos consagrados indicados em qualquer guia turístico.
Foi então que cheguei a ela: Notre-Dame. A catedral erguiase, majestosa, imponente, diante da cidade. Seus vitrais contavam
uma história conhecida por todos. Aproximava-se a hora das AveMarias, e decidi ouvir os famosos sinos da catedral em uma das horas mais importantes da liturgia católica. Ainda que minhas incursões
às igrejas se limitassem a casamentos e batizados, meu senso artístico insistia para que eu ouvisse o verdadeiro espetáculo dos sinos de
Notre-Dame. A hora, a música, o cenário, tudo conferia à cena um
inigualável glamour. Um requinte que só o Velho Mundo seria capaz
de proporcionar.
* Mora no Rio. Professora de Língua Portuguesa e Literatura (CEFET-RJ), é poeta, contista e ensaísta, com várias premiações, colaborando em diversos sites literários. É
autora de O legado de cronos (contos, 2005), O segredo da caixa (2006, em colaboração com o grupo Encantadores de Histórias), D’Além-mar: estudos de Literatura
Portuguesa (2008, ensaios) e Harpoesias (poemas, 2009).
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Adentrei a catedral como se fosse um habitué do lugar, e os
anglicismos que empresto a este breve relato são intencionais, impregnado que estava da mais bela língua dentre as herdeiras do
latim. Uma vez lá dentro, fui tomado pelo assombro que acomete o
indivíduo diante das maravilhas do mundo, sejam elas naturais ou
produzidas pela mão do homem. Estar naquele espaço, sentir-me
parte daquela monumental construção, trouxe-me uma emoção como
havia muito não sentia.
A igreja estava vazia, talvez devido à chuva fina que caía lá
fora. Aproveitando-me da privacidade que o acaso me concedera,
embrenhei-me pela igreja até descobrir a passagem que levava ao
ponto onde o sineiro realizava o seu trabalho. Igrejas podem ser
verdadeiros labirintos, e as imagens, em tom solene, talvez guardem
mais segredos do que nos é possível imaginar.
Encontrei uma escada em espiral, oculta, que me conduziu à
parte mais alta da igreja. Cheguei ao topo bem a tempo de ver um
rapazinho fugindo, amedrontado. Tremia tanto quando passou por
mim que quase me derrubou. Suas mãos trêmulas e seu olhar de
absoluto terror não me passaram despercebidos no único momento
em que nos cruzamos. Sua expressão mesclava advertência e pavor,
quando me disse para não prosseguir. Ainda que meu francês não
fosse tão bom na época, seu tom não deixava dúvidas quanto ao
horror que ele sentia naquele momento.
A frase por ele proferida foi suficiente para que eu galgasse
de dois em dois os degraus até chegar ao sino da igreja. O homem
que o tocava encontrava-se pendurado nele, e seu corpo pendia,
forçando o sino a badalar.
Ao perceber a minha chegada, desceu de um salto, e veio
em minha direção. Seu olhar, que à primeira vista poderia parecer
feroz, estava mais para o de um animal acuado. Grunhiu baixinho,
e nossos olhares se encontraram mais uma vez.
Eu sabia estar diante de alguém imortalizado pelas letras, mas
que jamais existira. E, ainda que um dia tivesse existido, já estaria
morto havia muito. Nada daquilo parecia fazer sentido, mas a semelhança daquele ser grotesco com o protagonista hugoano, naquela
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catedral, criou uma espécie de ponte entre a minha fantasia e a
realidade que se descortinava bem diante de meus olhos.
Encarei novamente a estranha criatura à minha frente. Naquele olhos, disformes e atordoados, vi o reflexo de uma linda cigana, e a ruína em torno de todos aqueles que dela se aproximaram.
Histórias que romancistas tentaram em vão decifrar, multifacetadas
como a rosácea que ornava a catedral, coloridas como os vitrais de
Notre-Dame.
A criatura grunhiu novamente, e fugiu em seguida. Desci as
escadas em disparada, muito mais interessado em seguir aquele homem do que em preservar qualquer resquício de minha habitual prudência. Em vão. Sumira no meio de Paris, por desvãos que eu sequer
imaginava existirem.
Jamais contei essa história antes. Em toda a minha vida de
turista, vim a conhecer lugares os mais variados: exóticos, paradisíacos, convidativos. Cheguei mesmo a esboçar posteriormente
uma espécie de guia de viagem. Nenhum, entretanto, foi capaz de
me transportar à magia da Paris de Victor Hugo. Em nenhum pude
encontrar o encantamento, a um só tempo belo e triste, da face
secreta de Notre-Dame.
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Viver, amar, ser... Paris
Rachel Louzada Bastos*

Paris... Ah, Paris! Da tão suave sonoridade de suas letras, unemse fantasias e expectivas e forma-se tão intensa esperança. Esperança
histórica, esperança de nossos anseios, idealizada esperança.
Para viver Paris, faz-se necessário poesia na alma, lirismo no
ser, profunda filosofia da existência humana. Ali, abarcam-se contrastes infindos, múltiplos sonhos e inúmeras facetas. Paris, com certeza, é
feminina. Moça-menina, única e inequívoca, bela e frágil, forte e delicada, rosa delirante ao cair da tarde, marinho profundo à noite, com
nuanças acinzentadas pela manhã. Com contornos de Sena sinuosa,
iluminada, carrega um obscuro mistério. Ao experimentá-la, passeamos por entre amores e solidão, beijos atordoadamente apaixonados
e separações doídas, aromas inesquecíveis e sabores surpreendentes.
Contemporaneamente retrô, habitam pequenas sutilezas, doces cantos encantados que cintilam por toda parte. Amanhecer em
Paris é acordar o espírito para a ternura de seus tão sempre impecáveis jardins, para as cores esboçadas de grandes pintores em
museus plurais, para a música dançada à perfeição em grandes
ballets e cantarolada em cada esquina por ilustres desconhecidos
que fazem a vida com arte.
Aliás, tem coisa mais Paris do que isso? Poder se dissipar por
entre sonhos e realidade, sendo levado por suas singelezas, flanando entre suas ruelas, se perdendo em esquinas esquecidas e tão
eloquentes, fazendo uma ode ao belo, artes mais puras, formas mais
do que sinuosas.
* Mora no Rio. Bacharel em Letras pela UFRJ, licenciada em Português-Francês, com
especialização em Formação de Professores de Português para Estrangeiros pela
PUC. Atuou como professora-assistente de Português como Língua Estrangeira nos liceus Sain-Exphéry e Jean Baptiste Poquelin, na Academia de Versalhes, na França.
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Para amar Paris, há de inspirar-se com seus elegantes homens
trajados em ternos de cortes milimetricamente perfeitos, mulheres
portando perfume adocicado como suas flores, minissaias e meiacalça de salto alto e um ligeiro romantismo em consonância com a
personalidade blasé, tão intrínseca das parisienses. Há de admirarse com suas lindas crianças de bochechas rosadas, seus adolescentes de rebeldia peculiar e, por que não?, até cachorros altivos. Há
de entrar em sintonia fina com os saborosos pães, a tão aprazível
pâtisserie, a apurada gastronomia, os estilosos bistrôs em toda parte,
a moda ditada a cada instante... E percorrer seus caminhos, en vélo,
deixando a plenitude nos invadir em definitivo.
Entardecer em Paris é deixar-se ser carregado por um delírio de nostalgia que navega o imaginário coletivo e nos faz querer
parar a roda do tempo para congelar o céu em nuança rosácea. É
lembrar-se do luxo de se viver, é glorificar a existência por um momento tão sublime.
Para ser Paris, basta apenas ter a generosidade de abarcar universos confluentes, vidas boêmias e difusas, verdades inventadas nem
que seja por um dia, uma noite, em amplo luxo de simplicidade.
Anoitecer em Paris é estar em estado de êxtase com sua arquitetura ímpar e suas luzes em profusão, é romancear a vida através
das palavras de seus escritores, é acreditar que o amanhã será sempre diferente e mais bonito. É embriagar-se desse presente para os
sensíveis, divino deslumbre da humanidade.
Sorver as gotas de sua estupenda e transbordante vivacidade. Paris possui o poder sublime de penetrar pelos poros e, quando
percebemos, o nosso ser está tomado por inteiro. Somos Paris, a
carregamos conosco.
Paris... Ah... Paris! Viver, amar, ser… Um dia, uma noite, uma
vida, em estado permanente de Paris.
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Natalie
Alfredo Dolcino Motta*

Já fazia bem uns dez anos que não vinha aqui. E agora, eisme diante deste pequeno hotel em Montmartre. E por que me sinto
assim, neste momento, tão emotivo, tão saudoso...?
Sim: quando estive aqui pela última vez – e parece-me que
assim está agora a acontecer –, encontrei alguém que me fez viver
intensamente um grande amor. No segundo dia de minha curta estada em Paris, estava eu no Museu Jeu de Paume (que então abrigava
uma exposição de pintores impressionistas), quando a vi... Natalie
– esse, o seu nome – aproximou-se de mim e, não me lembro bem,
disse-me alguma coisa, como “C’est belle la peinture impressioniste,
n’est-ce pas?”¹, a que respondi algo como “Oui, c’est ça...”.¹ O certo é que, depois desse breve diálogo, começamos a conversar mais
demoradamente. Disse-lhe que era professor no Brasil e que aqui
estava aproveitando um fim de férias, com o dinheiro que havia juntado durante dois ou três anos seguidos. Por sua vez, ela contou-me
que era professora de arte do ensino médio e que, com regularidade, vinha ao Jeu, onde se sentia como que envolvida pelas telas de
Monet, Renoir, Manet...
Saímos juntos do museu e fomos lanchar num café perto dali –
croissants e cappuccinos. Cercados por toda aquela ambiência tão
própria desta cidade – sua gente, seus monumentos, seus museus,
suas igrejas, o Sena, toda a sua História –, aí ficamos por umas duas
ou três horas, o suficiente para que eu me apaixonasse – e toda paixão é em grande parte inexplicável – por ela, por Natalie. Pus minha
mão sobre a sua, e ela, tão certa estava do meu sentimento (e certa
* Mora em Niterói. Graduado em Direito e Letras pela UFF e Jornalismo pela UERJ.
Professor da Faculdade de Direito da UFF e procurador federal desta Universidade.
Premiado nas edições de 2007 e 2008 do Prêmio UFF de Literatura.
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também do seu?), correspondeu ao meu gesto, deixando que nossas
mãos acabassem por unir-se.
Solitários ambos, solidários ficamos em nossa solidão, agora
dividida e somada por nós dois. A verdade é que, ao sair do café,
já estávamos namorados e enternecidos, unidos por um sentimento
que, sem que soubéssemos por quê, ali nos fazia tão responsáveis
um pelo outro.
Quase nada falamos sobre nós mesmos. E disso não havia nenhuma necessidade: o que importava era, sim, o amor, a paixão que
nos ligava, independentemente de nosso passado, o que fazíamos,
donde vínhamos e para onde iríamos. O que contava, isto sim, era
o presente. E o meu presente, então, era Natalie, ninguém mais do
que Natalie, que era ela, afinal, que fazia crescer em mim uma velha
chama, que então “ardia sem se ver”.
No final da tarde, começo da noite, passeávamos pelo Jardin
du Luxembourg, abrigados por suas árvores, suas folhas, suas flores,
tudo ali a compor um cenário apropriado para que vivêssemos aquele nosso amor.
Já noite, andávamos pela Champs Elysées, refletidas em nós
as luzes da cidade, que como que se iluminavam das centelhas do
nosso amor. De rua em rua, de um para outro lugar, acabamos por
chegar a este modesto hotel em que estava hospedado, em Montmartre, naquela colina em que alguns pintores ainda se achavam a
trabalhar em suas telas. Convidei-a para jantar – o relógio indicava
que estávamos no dia seguinte – e sorvemos, embevecidos, tal como
num banquete dos deuses, uma soupe d’oignon,² com pão e vinho,
que, já fora de hora, era tudo quanto (e já era mais do que bastante)
o hotel podia nos servir.
Eu a olhava muito, muito, intensamente. E era como se sempre
tivesse conhecido – e amado – aquela mulher levemente loura, de
cabelos compridos e olhos um tanto que verdes. Ela, por sua vez,
deitava seus olhos nos meus, e era como se nossos olhares nos confirmassem que estaríamos sempre juntos. “Juntos para sempre”? (mas
não era assim, com esse lugar-comum, que terminavam muitos dos
romances de antigamente?...). Com ou sem lugar-comum, o certo é
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que ali, naquele momento, pensávamos que talvez nunca nos fôssemos separar.
Quando ela me disse que iria embora, pedi-lhe, pedi-lhe e
muito, que ficasse, que não me deixasse só, naquela noite; que não
mais me deixasse só em mais nenhuma outra noite.
A luz que vinha da rua e os pingos da chuva que começava a
cair, além de uma suave música que de longe se ouvia, faziam-se sentir no meu quarto e eram eles – luz, chuva e música – que, sem o saber, serviam de sós testemunhas do amor que, naquela noite, vivemos
intensamente, como se aquela noite fosse a última de nossas vidas.
Não sei em verdade quantas eternidades terá durado aquela
noite, que para mim era infinita, como infinito era o amor que sentia
por Natalie. Por fim, adormeci, nossos corpos unidos num mesmo e
envolvente abraço.
De manhã, fui acordado por discretos restos de raios de sol.
E... e Natalie? Onde estava ela? Como já tinha visto num filme cujo
nome não lembrava (como tampouco agora me lembro), havia um
bilhete sobre a mesa. Li-o: era dela, Natalie, o que ali estava escrito:
“Je me souviendrai toujours de toi. Je t’aime trop et c’est pour ça que
je dois te quiter. Natalie.”³
Confuso, fiquei longo tempo (quantas infindáveis horas terão
sido?) a pensar sobre tudo quanto tinha acontecido e, principalmente, por que Natalie teria me deixado. Sem encontrar explicação,
acabei por convencer-me de que uma paixão tão grande e tão repentina só poderia mesmo viver até que prontamente se consumasse
e se consumisse. O tanto amar já era a própria causa de não poder
mais amar. Será mesmo, perguntei-me sem resposta, que basta que
algo exista intensamente para que tenha de terminar?
Em dois dias estava de volta ao Brasil. Ao meu passado. À
minha inteira solidão. À presença inteira da ausência de Natalie.
Agora, aqui, novamente junto a este hotel em Montmartre, é
como se eu a estivesse vendo novamente, como se eu estivesse com
ela conversando, como se ainda provasse do calor dos seus braços
e da doçura dos seus beijos. Ainda há pintores e suas telas neste
lugar encimado pela basílica do Sacré Coeur; aqui os artistas vivem
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a esperança quiçá de sua glória e do perene reconhecimento de sua
arte. O pequeno restaurante oferece a mesma sopa de cebola a seus
poucos hóspedes; de quando em quando, a mesma suave música
ainda soa ao longe. Tudo está no lugar em que deve estar, tão cartesianamente, talvez, como o próprio espírito francês. Tudo está aqui,
mas é Natalie quem aqui não está. E o tudo é nada sem ela. Já nada
me prende aqui, a não ser sua lembrança, a lembrança que me ficou
de uma dia e uma noite em Paris.
E, enquanto vou descendo a acolhedora colina, vou-me lembrando do que senti – e ainda sinto – por Natalie. E quando estou
me dirigindo à estação mais próxima do metrô, voltando de mim
para mim mesmo, compreendo, compreendo sim, que um verdadeiro
amor deva ser eterno pelo menos enquanto dure. Au revoir.

		

¹ Tradução: “É bela a pintura impressionista, não acha?.” (...) “É, acho sim.”
² Tradução: sopa de cebola.
³ Tradução: “Me lembrarei sempre de ti. Te amo muito e é por isso que tenho que te
deixar.”
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Paris
Benito Petraglia*

“Um dia, uma noite... Paris”. Eis o tema. Querem uma crônica romântica, não há dúvida. Um dia e uma noite inesquecíveis de
amor em Paris. Tudo na frase conspira para isso. Não é uma sentença padrão da nossa língua, com sujeito, verbo e complemento.
Poderia, por exemplo, ser formulada assim: “Um dia e uma noite
que passei em Paris”. Mas quanto prosaísmo! Todo sonho contido na
frase se esfuma. Porque o sentido não se aloja somente nas palavras.
É preciso ritmo, é preciso um intenso poder de sugestão. É o que faz
a vírgula, é o que fazem as reticências. Uma pequena pausa depois
de “dia”, uma pausa um pouco maior depois de “noite”, e pronto,
Paris se embebe no perfume da fantasia.
“Um dia, uma noite... Paris” – a sintaxe e a semântica se mancomunaram com a cadência das palavras para acender minha imaginação. Meu coração é molemente compelido a uma viagem pela memória
afetiva que Paris deflagra. E sabe-se como a memória é traiçoeira, obedece não aos princípios da verdade, mas aos caprichos do desejo.
Lá vou eu, arrebatado pelo magnetismo da Cidade Luz. Quatier Latin, Notre-Dame, Louvre, Champs Elysées, Arco do Triunfo,
Torre Eiffel… E neste instante, neste exato instante, me lembro de
um filme, cenas vagas, esparsas, esmaecidas pelo tempo, em que
o personagem de Cary Grant conhece a personagem de Deborah
Kerr num cruzeiro para a Europa. Eles se conhecem, se aceitam e se
amam. Resolvem se rever daí a algumas semanas no alto da Torre
Eiffel, espécie de teste para verificar se o sentimento era verdadeiro
ou simples caso para esquecer.
* Mora em Niterói. Graduado em Letras pela UFF onde cursa pós-graduação. Funcionário desta Universidade, obteve o 2o lugar em Conto no Prêmio UFF de Literatura
2007, e foi finalista da edição de 2008 do mesmo concurso.
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Paris é uma festa
Thiago Luz*
A lua desdenha da labuta parisiense em toques sutis de sombra
e luz, como yin-yang, e confirma Hemingway: Paris é uma festa!
À noite, quando a Via Láctea se confunde com as luzes da
cidade, cada ser humano do planeta com um pouco de romantismo
no coração proclama: quem ama viajar viaja até Paris para amar. E
amam sobre as margens do Sena, onde se quer uma taça de vinho e
uma deusa a quem dedicar poemas e rosas. E no fim das contas, a
luz parisiense ilumina os recônditos do ser, aflorando a nobreza da
alma, transformando insensíveis em poetas, solitários em amantes,
homens em anjos, e todos se tornam adoradores lunares, boêmios
renascentistas, trovadores do Sena, etc.
Mas, antes, quando o sol ainda não era uma lembrança moribunda, Notre-Dome levou concreto aos corações em sinfonias sob o
infinito da fé e a admiração dos olhares mais incrédulos: sim, o concreto é um papiro onde se escrevem poemas. Mas engana-se quem
pensa que falo dos rabiscos na parede, desses feitos por poetas marginais – e marginais não é uma figura de linguagem. Há que se ter
sensibilidade para notar a genialidade do indivíduo que brincou de
dobradura com o concreto da catedral, transformando o frio tecido
que veste edifícios em arte.
Paris vive em cada um de nós e a tríade idealista revolucionária – liberdade, igualdade e fraternidade – renasce sob o metal
da torre e o vidro da pirâmide, onde cada olhar encantado é uma
revolução e cada beijo apaixonado a materialização de alguma
divindade distante dizendo: “Que se faça luz... Que se faça Paris.”
E o sétimo dia da Criação foi uma manhã de 24 horas e um
passeio agradável pelos jardins do Palácio de Versalhes.
* Mora no Rio. Premiado em vários concursos literários, tem textos publicados em
antologias. Finalista do Prêmio UFF de Literatura 2008.
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Cada um sai para o seu lado, se desvencilha de amores vencidos, no entanto, só Cary Grant vai ao encontro. Espera em vão. É
certo que no fim tudo acaba bem. De qualquer modo, aquele dia e
aquela noite ao menos devem ter sido terríveis para ele. Possuído de
angústia mortal, atinava com os motivos da ausência do ser amado.
Há quem não suporte. Há talvez quem preferisse recuar na história
e, ali perto, na praça da Concórdia, perder a cabeça na guilhotina.
Eram os tempos do Terror, dos desencontros políticos da Revolução,
em que até a cara feia e incorruptível de Robespierre pulou para
dentro da bacia.
Vejam como funciona a mente que lembra. Foi à ficção de
um filme, retrocedeu mais de dois séculos e dá agora um salto para
os anos 50 do século passado. Anos conturbados, auge da Guerra
Fria. Sartre e Camus em Paris. De amigos que eram se tornam desavindos, a ideologia os separa. Um acha que é legítimo empregar a
violência contra regimes opressivos; o outro que a ética é sagrada
em toda ação humana, intocável mesmo nos processos revolucionários. É evidente que essa é uma simplificação grosseira do dissenso.
O que quero dizer é que existem razões de sobra para o desacordo,
que os seres humanos comportam-se como elementos subatômicos
num acelerador de partículas, se batem e se colidem, e quando eventualmente conseguem estabelecer uma ligação entre si, esta no geral
é instável, passível de se romper a qualquer momento.
Ah, memória traiçoeira! Um amigo me adverte de que o lugar
do encontro não seria a Torre Eiffel, mas o Empire State, em Nova
York. Não importa, o que vale é o sentido da cena, e, querem saber
mais, pior para o filme não terem escolhido a locação tão mais poética de Paris e da Torre Eiffel.
Vou chegando ao fim do meu espaço e percebo que traí inteiramente a intenção do tema. Talvez me tomem por um velho ranzinza, um estraga prazeres rabugento e casmurro, outro Bentinho
ressentido. Não, não sou assim. Para prová-lo, já decidi que neste
fim de semana vou a Paris com minha namorada. Vamos visitar os
lugares mencionados nesta crônica, nos sentar num dos cafés parisienses e pedir uma pizza. Paris vale bem uma pizza.
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Crônica de duas cidades
Roberto Bousquet Paschoalino*

Há vinte anos empacotei todas as minhas coisas e, no lombo
da mula, vim para a “cidade grande”. E desde então ela me parece
uma estranha; e agora já não passo eu mesmo de um estranho para
a minha antiga e pequena cidade. Jamais me acostumei ao Rio de
Janeiro. Há sempre uma rua nova, nas redondezas; uma sucessão de
lugares tão distintos entre si que não é possível pertencerem à mesma
cidade, e não se trata somente de contrastes ou paradoxos: antes, ela
na minha cabeça toma a forma mais radical da abstração, do improvável e impalpável. Cada vez que ando no Rio pisco afetadamente os
olhos, como quem sai de um túnel e recebe uma fatal rajada solar na
córnea. Mas o efeito não passa. E não é o trânsito, o tráfego, o tráfico,
a violência, a indecência, a indolência ou o prefeito o culpado: o Rio
tem algo pesado. Quer sob o sol do meio-dia, quer no conforto de um
mate e uma brisa sublime, o Rio oprime.
Nunca visitei Paris de dia. É sempre à noite, e talvez por isso
ela não me ofusque a vista, nem me cuspa na cara a fumaça dos
escapamentos dos carros. Sinto-me acolhido, na coberta da noite,
atrás das vidraças dos cafés, sob o capote grosso para aguentar
o frio. Agora percebo, de certa forma eu me escondo. Gozo do
desprezo nutrido pelos turistas que não falam francês, língua que
não quero aprender: entreouço “merci”, “u-la-la”,“c’est fini”. Levanto
a gola do capote e caminho perdido nas ruas de uma cidade que
tento imaginar como é de dia, quando viva: a despeito das luzes,
dos cabarés e dos luares, a noite de Paris me soa rouca, sua face
descorada, e as mulheres andam engraçado.
* Mora em Niterói. Licenciado em Ciências Sociais pela UFF, cursa especialização
em Política e Planejamento Urbano (IPPUR/UFRJ). Foi finalista do Prêmio UFF de
Literatura 2007.
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Houve um tempo, quando eu já vagava sozinho pela cidade,
que achava que todas as cidades eram iguais na calada da noite:
era uma dessas certezas sem justificativa, claras como o ar que se
respira, e não importava nunca ter perambulado por outras praças.
Escuridão salpicada por alguns postes e casas; silêncio entrecortado por respirações ocasionais de cachorros, televisões berrando e
balanço das árvores... Mas o Rio à noite é exatamente como o Rio
de dia, só que sem luz. Mas mesmo assim ele me ofusca, me faz
estremecer e oprime. O Rio é pesado e caudaloso, mesmo à noite,
e mesmo seu silêncio é perturbador. Há algo que pulsa, que vibra
ininterruptamente nesta cidade à beira da baía, e eu hesito entre
dizer que é uma explosão alucinada de vida ou apenas uma grande
orquestra completamente fora do tom. Tapo os ouvidos, tal como
levanto a gola do capote quando perambulo por Paris, atrás de alguma rua que não soe desesperançadamente fria e úmida: minha
Cidade Luz parece feita de penumbra.
Meus passos me levam cada vez mais longe, a cada passeio,
mas a busca nunca parece ser vã. Uma vez ouvi – ou imaginei, não
importa – um tiro, bem ao longe; noutra, foi um cachorro grande, meio
maltratado, que resolveu me encarar, enquanto eu o olhava, indeciso
entre o prazer de olhar aquele bicho que me olhava fundo nos olhos e
parecia entender meus passos – por esta simpatia devia ser só minha
solidão a responsável – ou então correr loucamente à procura de refúgio. Acho que foi nesta mesma noite, após ter recuperado o fôlego, que
vi como que uma cor diferente nas sombras ancestrais, ou um cheiro
agradável nas ruelas tortas. Segui-o com a obediência cega de um cão
farejador trôpego, até sentir a proximidade da aurora desfazer os promissores fios que eu seguia. Jamais soube o que eram.
De dia, o Rio de Janeiro, opressoramente real, assombra-me em
pesadelos com os olhos abertos; em sonhos, Paris perpetuamente em
noturno inverno, uma esperança pouca que brota em meu desterro.
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Eu odeio Ethan Hawk
Carlos Benites de Azevedo*

Calma! Ninguém precisa se assustar. Quem me conhece e
sabe a admiração pelo ator cujo nome é citado no título deve pensar
que eu fiquei louco, ainda mais num concurso literário cujo tema leva
todos a pensamentos leves, e não raivosos como esse. Mas vocês em
breve entenderão o motivo do título.
O senhor ou senhora que esteja lendo este texto espera uma
crônica romântica, pois o tema solicitado propicia o romantismo. Os
mais rigorosos diriam que só o romantismo caberia numa crônica
que tratasse sobre Paris. Eu costumo dizer que meu romantismo é um
arquivo de computador que ficou guardado em algum lugar diretório
que não consigo encontrar. Mas os amigos rebatem dizendo que
esse jeito é apenas uma forma romântica de não querer se mostrar
romântico. Entenderam? Nem eu.
Nunca atravessei o oceano Atlântico. Para dizer a verdade,
sequer atravessei qualquer fronteira do Brasil. Mas, desde criança,
meus sonhos sempre passam pelas luzes da cidade luz. São inúmeras viagens mentais que me fizeram personagem de histórias das
quais participavam em geral belas atrizes. Francesas, é claro.
Com 12 anos, ouvia falar de Brigitte Bardot. Ela tinha vindo
passar férias na Região dos Lagos, em Búzios, deixando o local
superfamoso. Foi a primeira protagonista de meus sonhos. Acordava suado, após longos beijos daquela linda mulher, deixando todos
os meninos com ciúmes de minha conquista. Pior que não sonhava
só dormindo. Às vezes no meio de uma aula sonolenta sobre os
afluentes do rio São Francisco, lá estava eu chegando de Concorde
ao aeroporto de Paris, segurando as mãos de minha musa sob os
* Mora em Niterói. Licenciado em Letras pela UFF, funcionário desta universidade, foi
finalista do Prêmio UFF de Literatura 2007.
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olhares curiosos de seus fãs. Se fosse cantada por Camões, e portuguesa fosse, essa deusa seria chamada de tágide e habitaria o rio
Tejo junto com outras tágides. Mas no Sena não havia tágides, havia
a Brigite, a minha Brigite. Engraçado que depois de muitos anos de
ostracismo cinematográfico, outras aparições da ex-deusa francesa,
só que dessa vez não mais nos braços de astros da telona, mas
em meio a dezenas de gatos e cachorros, desconstruíram aquela
imagem que eu tinha dela na adolescência. Não foi só o tempo que
provocou aquele efeito, afinal ela estava numa idade em que muitas
mulheres ainda apresentam todo o seu esplendor de beleza.
Com 18 anos, já na universidade, passei a frequentar inúmeras sessões de cinematecas que tivessem como tema o cinema francês. Passei a conhecer de cor todos os nomes de diretores franceses
e seus filmes. Desse jeito, Alain Resnais, Luc Besson, Robert Bresson,
Costa Gravas, René Clément, Jean Renoir, e muitos outros eram nomes que faziam parte do meu mundo. Tanto que era difícil conversar
com as meninas, pois só conheciam os nomes dos bonitões dos enlatados americanos. Se eu falasse do narigudo Gerard Depardieu,
elas riam de mim, e falavam que só conheciam Tom Cruise. E, se
por um milagre falassem de um ator francês, só sabiam que existia
o Allain Dellon. Por falar no Dellon, era alvo de inveja, como aliás
eram todos os galãs para nós garotos. Eles não poderiam beijar
todas aquelas lindas mulheres impunemente. Por outro lado, o feioso
do Depardieu ou o apenas simpático Jean-Paul Belmondo recebiam
nossa solidariedade.
Catherine Deneuve era um caso especial. Não pensava nela
como objeto de meus sonhos. Sua figura era mágica. Uma elegância
na mais pura expressão da palavra. A Champs Ellysée seria pequena
para aquela majestade da beleza. A Torre Eiffell seria considerada
apenas um monte de ferro se por ela Catherine passasse. Era como
se fosse uma deusa maia, muito mais bonita, é claro, e que merecia
ser cultuada por seus súditos. Mas parecia que aquela bela da tarde, e também da noite e dos dias de Paris, queria manter um sopro
de mistério que amedrontava os homens. No entanto, aquele seu
ar me fascinava. Quando combinado com cenas parisienses então,
Voltar ao sumário

Crônica

102

criavam um conjunto perfeito. Pensava então no efeito que aquela
cidade provocava no meu imaginário.
Paris é Paris por si só. Não é preciso ter uma Eiffell, um Louvre,
Arco do Triunfo, ou qualquer outro ponto turístico para Paris ser Paris.
Não foi coincidência que uma geração inteira de escritores, como
James Joyce e Hemingway, se deslocou para lá, formando a famosa
“Lost Generation”, ou geração perdida, e passou a produzir imensuravelmente a partir de então. O endereço da livraria Shakespeare
& Company, onde eles se encontravam, eu sei de cor: 37 rue de la
Bûcherie. Até o som é bonito.
Porém, mesmo com toda essa adoração pela França, contraditoriamente este que vos escreve escolhia o inglês para estudar na
escola, quando tinha uma turma de francês com muitas vagas sobrando. Na única vez em que conversei com uma francesa, vejam
só, usei o idioma de Shakespeare. Contradição, este é meu nome.
De qualquer forma, vou mais uma vez tentar deixar este pequeno texto ao menos um pouco romântico. Isso se deve porque
agora, lendo novamente o tema, “Paris, um dia, uma noite” me levou
a um filme e a minha mais recente musa francesa. Na realidade são
dois filmes, pois um é a continuação do outro. Não uma continuação
comum, pois o hiato entre os dois é de nove anos. Antes do amanhecer é o primeiro, e a continuação é Antes do pôr do sol. Um jovem
americano em viagem pela Europa conhece uma francesa num trem
a caminho de Paris, e, ao chegarem à cidade, ficam os dois durante
o filme inteiro só conversando, passeando pela capital da França.
Quem lê essa tentativa de resumo de um filme vai pensar que o filme
seja um tédio total, mas se enganam, pois tem um ritmo e um clima
bastante aproveitados pelo ar parisiense. Não foram a nenhum local
superfamoso, mas todo o passeio foi lindo. E vocês devem imaginar
que a musa da vez seja incrivelmente linda. Não, Julie Delpy não
é nenhuma Catherine Deneuve, nem tão pouco Brigitte Bardot, mas
tem algo que atrai aqueles que não procuram somente mulheres voluptuosas, com olhos lindíssimos, lábios carnudos e outros atributos
que a mídia usa para produzir novas estrelas. Mas não tentem os
fofoqueiros de plantão me jogar contra ela, pois não a chamei de
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feia. Outro dia, passeando pela internet, encontrei um “concorrente”
anônimo, um fanfarrão que ousou compor uma música em sua homenagem, e a publicou no youtube. Vai procurar sua turma! e canta
para Angelina Jolie, e depois você se vê lá com o Brad Pitt. Sinceramente, é difícil explicar essa recente “paixão”, talvez seja o jeito
que mistura sensualidade com carisma, força e fragilidade, audácia
e timidez, ousadia e receio. Creio que tem tudo isso, mas tem muito a
ver com a aura de Paris que ajuda a torná-la daquele jeito. A cidade
luz não precisa de nada para representar o que ela já é.
Hoje já não tenho sonhos como os da adolescência, mas, se
adolescente fosse e pudesse realizar aqueles milagres que aparecem
em filmes como Quero ser grande, trocaria de lugar com o maldito
ianque, o cara lá do título, que ficou com a Julie doce Delpy até o
amanhecer na primeira vez, amou-a, e nove anos depois a reencontra naquela mesma livraria citada no sétimo parágrafo. Nesse reencontro, ele fica com ela até o pôr do sol. Somando os dois encontros
dá um dia inteiro com ela! Valeria a pena estar lá e vê-la maltratar
ainda mais meu coraçãozinho, e cantando a Valsa para uma noite e,
mesmo que fosse só para eu me enganar, ela incluiria o meu nome
no meio da canção e ao final ainda imitaria Nina Simone, com seu
andar rebolado, e depois diria em inglês mesmo, pois a ela eu permito: “Baby, you´re gonna miss that plane”, ou no popular, “Cara,
não pegue aquele avião e passe a noite comigo”.
Como eu odeio Ethan Hawk!
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O café (ou o absinto)
Lucas Calil Guimarães Silva*

Paris sempre foi especialmente solitária. A única a abrigar,
entre todas as muitas e disformes cidades do mundo, a simpatia e a
severidade da solidão. A única igualmente fria, acolhedora, melancólica e aprazível, incomparável em todos os sentidos e em todos os
paradoxos, mas especialmente convidativa aos solitários. Eles não
escolhem lugar ou estilo; estão em todos os guetos e locais, em todos
os variados rostos turísticos e resignados. Estão nas lojas requintadas
e nos minúsculos restaurantes e espeluncas; estão servindo os cafés,
recebendo as gorjetas e chorando a ilusão dos amores perdidos ou
nunca conquistados. Estão sorrindo as últimas férias e a realização
dos maiores sonhos.
Paris é, talvez, o principal entre todos os controversos, inimagináveis e realistas sonhos já sonhados, imaginados, sentidos
ou solitariamente percebidos. A maior emoção dos desiludidos, a
grande alternativa aos frustrados, a repetição histórica necessária
aos saudosistas e o impressionante entusiasmo dos jovens. Ela é o
recalque dos impossibilitados, o desejo dos infiéis e amantes, a apologia à liberdade e ao pensamento. A incrível exalação dos infinitos
prazeres e torturas, o consolo dos desesperados. E todas as outras
qualificações positivas e negativas concernentes ao impiedoso abandono efetuado pela solidão.
Ela é o começo de todas as potenciais tristezas e frustrações, a
renovação de todas as expectativas e o destino inevitável de todos os
afogamentos e imprevisões. A mulher solene, simpática e sintética,
ansiosa e desgostosa, muito atônita e pouco esperançosa. A mulher
ainda resistente e impassível, contudo; vestida, penteada e ornada
* Mora em Niterói. Cursa Jornalismo na UFF. Passou o último semestre em intercâmbio
acadêmico na Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (França).
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com todos os caprichos merecidos e justificados. Ela, solitária, deseja uma pequena xícara de café, sem rodeios ou inflamações. Espera
o tempo passar e espera o café acabar seguindo a proporção temporal. Ele estará terminado em alguns instantes e será absolutamente
pontual, recebendo o convidado. Ou não.
O café em Paris é solitário. Ele nunca está acompanhado pelo
requinte dos cardápios, está sempre lívido, escuro, achocolatado, pouco adoçado e extremamente quente. Ele precisa aquecer os sentimentos congelados e a temperatura sistemática e constante. Precisa estar
sobre as minúsculas mesas das varandas; precisa pingar algumas gotas, surpreender o cliente e renovar a compaixão. O café é a única
companhia de todos os homens e mulheres apenas acolhidos pela severa simpatia da cidade. O café, assim solitário, é também a principal
manifestação da solidão. A infeliz manifestação da solidão da mulher,
do homem e de todos os outros homens e mulheres de Paris.
O tempo passou, como sempre passará. O café acabou e esfriou,
nessa ordem, e precisou retornar com alguns adicionais. O desgosto e
a ansiedade aumentaram, os olhos também. As têmporas curvaram-se,
mas o tempo passou. Todas as expectativas contraíram-se, esgotaramse, e a realidade pareceu muito escura e agressiva, atirando o vento,
o frio e a incontida solidão provocada pela ausência do café. Paris
pareceu feia, fúnebre, e o universo florido, amarelo e vermelho, como
mágica, converteu-se em cinza e preto. Começou a chover.
O tempo passou e a mulher percebeu a insuficiência do café.
Ele não mantinha o pensamento, a esperança ou a devoção. Esfriava
com muita rapidez, estava amargo e desqualificado. Ela chama o
garçom e exige outra bebida, algo sufocante, acolhedor e forte. Recebe, recompensada, um estranho e incomum líquido transparente,
entorpecente e confuso; o resultado é imediato, atordoante e pernicioso, servido em doses altíssimas, repetitivas, extremamente velozes. E o tempo acelera o compasso.
Paris está embriagada. Magistral, chuvosa, ainda mística, mas
profundamente embriagada. Sem as abotoaduras e as pregas dos
vestidos e calçados, sem as luzes dos teatros e os penteados elaborados. Louca, inerte e perdida, com o olhar dissipado, as expectativas
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desfiadas e o pensamento difuso. O copo repousa estático, vazio;
a garrafa igualmente vazia, preenchida com todos os centímetros
solitários permutados pela infelicidade da mulher. Ela está sozinha.
Todos os homens e mulheres estão sozinhos. Todos os restaurantes e
espeluncas estão sozinhos, alagados, escaldantes e chuvosos.
Paris não percebe a indiferente companhia lateral, à mesa,
escura e solene como o cachimbo, o chapéu e a amargura. Ela não
desvia o olhar, não balbucia reação, não acompanha os passos,
não segue os movimentos. A mulher é a enorme cidade e a íntima
solidão de todos os cidadãos solitários e acompanhados. A manifestação da solidão de todos os homens e mulheres. Não é possível
distinguir, enfim, absolutamente nada. Ela está, enfim, louca e corrompida, finalmente entregue.
Mas, afinal, estamos todos loucos ou apenas solitários?
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Viagens a Paris
Jane Rodrigues dos Santos*

Há muitos modos de se viajar... A primeira vez que fui a Paris
devia ter uns nove anos. Foi uma viagem turbulenta! Meio confusa.
Não, não porque tivesse havido problemas no avião ou no aeroporto (não se tratava do nosso recente ex-caos aéreo!). Até porque nem
precisei ir de avião a Paris, bastou “aterrissar” no colégio em que papai me matriculara semanas antes. O nome do colégio? São Paulo!
Nome promissor, lembra ponte aérea, santidades... É, de fato, se trata de um colégio de freiras e, como em todo bom colégio religioso,
ensinava-se francês aos pequenos. Bem, assim fui apresentada ao
francês, à família francesa, aos restaurantes de Paris, bastava imaginar e lá se estava. Não comecei muito bem no meu commemmmm...,
o quê? Ah, oui, ça va!
O tempo foi passando e depois daquela classe, mudei de escola e nunca mais fui a Paris. Até que chegou a época do vestibular,
então voltei ao francês, à França! Estudei um bom bocado. Passei em
diversos cursos, Sociologia, Pedagogia, Direito, mas, não sei bem o
porquê, optei por Letras Português-Francês.
O primeiro dia de aula foi estranho e lembro que tudo piorou
muito por causa dos óculos, ou melhor, pela ex-ausência de óculos.
Explico-me. Ocorre que fiquei a vida toda sem usar óculos e minha
miopia só fez crescer desde a infância. Tinha uns 0,75 na primeira
vez que fui ao oftalmologista, isto com uns sete anos. Na época, fiquei
muito feliz em poder usar óculos, achava divertido. Mas um dia os
óculos quebraram quando jogava basquete e nunca mais meus pais
mandaram fazer outros. Afinal, eram só 0,75 graus e todos sabemos
* Mora no Rio. Mestre em Literatura Portuguesa e doutoranda em Literatura Comparada (UFF), é autora de vários artigos relacionados às literaturas brasileira e
portuguesa.
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que um zero à esquerda não vale nada, não é? Pois valia muito, fui
descobrir anos depois. Aos dezoito anos e meio, tinha respeitáveis
7,75 graus. Meu médico sequer podia acreditar que passei a vida
tão míope e totalmente sem óculos. Mas quando entrei na Universidade, tudo mudou. Como ia ficar naquela imensidão, sem ver quem
passava por mim, as várias matérias expostas no quadro, os mestres
de quem não se podia perder uma palavra, nem que para isso fizéssemos leitura labial do que diziam! Assim, resolvi mandar fazer os óculos, e eles ficaram prontos justamente no meu primeiro dia de aula.
Talvez não seja fácil imaginar a situação péssima pela qual
passei, enfim, o fato é que saí de uma nebulosa em que só se distinguem cores ou formas amplas para um excesso de visão, uma sensação de nitidez maior do que a proporcionada por qualquer televisão
de plasma, LCD e seja mais o que for. Demorei a me acostumar
com esse excesso de visão, via tudo meio redondo e ficava tonta. Aí
a missão foi descobrir a sala de aula, mesmo estando visualmente
confusa. Nunca havia andado por corredores tão grandes e nunca
havia rodado em um mesmo perímetro tantas vezes. Era um tal de
sair do bloco B pela rampa, subir ao bloco F, voltar ao bloco A. Enfim, cheguei à sala de aula.
Lembro-me do professor se apresentando, perguntando quem
ali já tinha algum conhecimento de francês. Confesso, era uma das
criaturas mais “cruas” em francês que perambulavam por aqueles
corredores. No entanto, segui, inicialmente tirando notas básicas,
contudo sempre me esforçando... Até que, lá pelos últimos períodos,
fui surpreendida com um convite: dar aulas de francês. Justo eu, por
quê? A aflição tomou conta de mim. Agora que me tornara uma aluna nove, tinha de ensinar francês! Foram meses difíceis, mas segui
de novo. Acho que uma das primeiras coisas que a língua francesa
ensina é justamente “allons y”. Quem nunca ouviu esta expressão de
professores de francês? Trata-se do nosso vamos! E fui.
Hoje já no doutorado me sinto enamorada pelo francês. Não
existem mais as tensões dos acertos ou dos erros. Apenas corro os
olhos pelos livros e finalmente vejo a poesia de Rimbaud em toda
parte. Sabiamente, ele diz e eu repito a mim mesma muitas vezes:
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“j’est un autre”, “eu é outro”! Porque o caminho para conhecer a
França, pelo francês, parece ser também este outro, não aquele das
regras rígidas, dos conceitos gramaticais e sim a mistura do eu e do
outro, a língua estrangeira. Por isto, acho que finalmente aprendi
francês, porque só se aprende francês, quando se ouvem os sons e
se apaixona por eles. Compreender as palavras importa menos. Principalmente, por esta razão, fui às palestras de Roger Chartier neste
ano da França no Brasil para ouvir – confesso – francês, não faz mal
não compreender tudo.
Penso que igualmente seja este o motivo que nos leva a amar
Paris, primeiro pela imagem fotográfica da Torre Eiffel, com seu corpo esguio e sedutor, depois pela poesia de ser um lugar do outro,
estrangeiro ou francês, um lugar de todos. Algo entre as luzes, os
sonhos e a literatura!
Agora, ao falar novamente da França, imagino ansiosa o dia
em que subirei as escadas do monumento francês, que vejo pelo
Google Earth, e quando isso acontecer, direi: “Um dia, uma noite,
vivi a citadina poesia francesa, vivi uma excitação chamada Paris!”
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O concerto
Jean Marcel Silveira Gomes*

Paris. Cidade luz.
O Miltinho chegou na véspera à cidade. Foi a primeira vez
que botou os pés num avião, mas a felicidade era tanta que nem sentiu medo. Precavido, fez questão de trazer o fraque consigo, caprichosamente passado e pendurado num cabide que segurou o tempo
todo, receoso de que chegasse amassado, caso o pusesse na mala.
“Quem diria...”, pensou com um sorriso satisfeito, ajustando
a gravata borboleta em frente ao espelho do minúsculo quartinho de
hotel. “Eu... Euzinho... Em Paris!” Nada tiraria dele aquele sentimento de sucesso, nem mesmo o chuveiro que, se recusando a esquentar
a água, imputou-lhe um banho estupidamente gelado, dura experiência para um princípio de inverno parisiense. Mas se as acomodações não eram das melhores, assim como o humor do recepcionista,
o mesmo não podia dizer da localização do seu hotel. “Estou simplesmente em Pigalle, dá pra acreditar?”, se perguntou em voz alta
enquanto acomodava os pelos da sobrancelha direita com o dedo
umedecido de cuspe. “Pigalle... cantada por Edith Piaf! Pigalle... retratada por Tolouse Lautrec! Pigalle... da boêmia, das sex-shops, das
cabines de projeções de filmes nada artísticos, mas, sobretudo...”
Embora estivesse sozinho, fez uma interrupção de suspense. Depois
anunciou: “Pigalle dos cabarés!” Nova pausa para que seus ouvintes imaginários absorvessem a informação. “Vocês sabem... Até o
mais ignorante ser já ouviu falar do Moulin Rouge. E onde fica o
* Mora em Florianópolis. Com graduação e mestrado em Administração, é professor.
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Moulin Rouge? Hein? Hein?”, simulando como seria sua conversa
com amigos de botequim. “Exatamente... Isso mesmo!”, confirmou
para si mesmo, encolhendo os ombros e abrindo os braços, como se
dialogasse com outros à sua volta. “O Moulin Rouge fica em Pigalle!”, fingindo intimidade com a cidade Luz, embora, de fato, fosse a
primeira vez que por lá aportava. Mais que isso, era a primeira vez
que saía não só do seu país, mas até do seu estado.
Evidente que o Miltinho não planejava ir ao Moulin Rouge, nem
utilizaria nenhum dos “serviços” disponíveis nas esquinas próximas,
mas aquilo tudo conferia certo charme à sua “temporada” em Paris.
“É... não ficaria bem para um violinista clássico ser visto em atitude
tão vulgar!”, ponderou conformado, diante de sua própria imagem
refletida. Imagem que nunca lhe pareceu tão bem...
O Miltinho sorvia prazerosamente cada instante que antecedia a sua apresentação como um dorminhoco que saboreia os minutos que antecedem o tocar do despertador. Tinha certeza do êxito
do que ele considerava que seria seu momento de glória. De início,
pensou em abrir sua apresentação executando o primeiro andamento do Concerto No1 para violino de Max Bruch. Arpejos incomuns,
abuso de cordas dobradas, arcos longos, escalas de duas oitavas
tocadas com dois dedos, dinâmicas acentuadas, notas muiiiito agudas... Enfim, o virtuosismo levado ao extremo! Porém, achou que
não seria prudente a escolha justamente de um compositor alemão!
Não em Paris! Assim, depois de muito pensar, para sua estreia na
Cidade Luz optou por um trecho de Sur le même accord, um noturno
de Henri Dutilleux.
Emergindo dos seus pensamentos, ocorreu-lhe olhar para o relógio. Foi então que sentiu um frio na barriga: estava atrasado! “Meu
Deus, perdi a noção da hora! Não hoje... Não no primeiro dia...
Não na minha estreia!” acomodou rapidamente seu violino numa
maleta preta, recolheu as partituras que passou a noite estudando,
fechou apressadamente por fora a porta do seu quarto e se pôs a
descer as escadas pulando os degraus. Só então se deu conta de que
mal conhecia a cidade! Chegou à recepção esbaforido pelo esforço. Onde estaria a estação mais próxima? “Metrrrrô?!”, perguntou
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forçando o “r” e fazendo bico com os lábios. Precisou ainda repetir
duas vezes o que julgava ser uma pergunta até obter algum sinal de
vida do recepcionista. O sujeito, com a simpatia de um carcereiro,
nem mesmo alterou a expressão do rosto, limitando-se a apontar vagamente para a direita. “Direita?” Inseguro repetiu, querendo uma
confirmação que não veio. “Direita... Então é pra lá que eu vou!”
Encaixou seus utensílios embaixo do braço e colocou seu corpo alto
e magro em movimento pelas ruas de Paris, protagonizando um galope tão desengonçado que julgou o acontecido uma vingança do
destino por ter inúmeras vezes cabulado as aulas de educação física
para ensaiar com seu precioso violino. Nunca imaginou que tais aulas acabariam sendo importantes para a sua carreira artística...
* * *
Meia hora depois, apesar de o suor estampado na sua camisa denunciar o esforço que fizera para chegar a tempo, o Miltinho
estava completamente a postos para o início do espetáculo. Aquela
noite seria inesquecível!
Ele sempre sonhou com esse momento. Não que tivesse escolhido o caminho da música pensando no estrelato, mas se apresentar
em Paris era simplesmente mágico, como um sonho impossível se
realizando. Se a vida, como muitos afirmam, é feita do somatório de
pequenos momentos, aquele certamente será um dos que guardará
na lembrança para sempre. “Ah se o meu pai me visse agora!”, pensou o Miltinho, respirando fundo para segurar as lágrimas. O velho
Jair sempre achou que a música não dava futuro a ninguém! “Meu
filho, para com isso e vai se dedicar a uma profissão de verdade!”,
desgostoso, aconselhava em tom de censura, ao vê-lo repetir a mesma peça por horas e horas no seu quarto, até ele próprio julgar que
a executara como deveria: perfeita!
Poxa... Precisava controlar a sua emoção ou o turbilhão de
sentimentos o trairia, impedindo-o de mostrar todo o seu talento. Sempre ouviu falar que o público parisiense é muito exigente, e ele sabia
que não podia desperdiçar aquela oportunidade. Peito inflado de
orgulho, pensando no tanto que lutou para chegar até ali, o Miltinho
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afinava cada uma das cordas como se a sua vida dependesse disso,
aprontando-se com esmero para a hora em que finalmente tiraria
som do seu violino diante da plateia. Apesar de muito nervoso, estava confiante, com a sensação de que se preparara a vida toda para
aquela ocasião.
Observado por olhos curiosos, armou o cavalete com a prática de quem o faria sem dificuldade até no escuro, desdobrando-o
habilmente até tê-lo totalmente montado diante de si. Ajeitou a partitura, cheio de expectativa, abrindo-a na página escolhida. Apanhou
o violino e o arco, cada qual com uma das mãos, deixando-os pender ao seu lado. Aprumou o corpo, recuou seu pé direito levemente
para trás e fechou os olhos. Lentamente acomodou o violino sobre a
clavícula esquerda, apoiando-o sobre o ombro. Virou a cabeça até
sentir a queixeira acariciar-lhe a face. Então, respirou fundo, abriu
outra vez os olhos e fez a contagem mentalmente: 3, 2, 1...
O arco tocou as cordas com leveza, lambendo-as num beijo
suave, íntimo pelos anos de convívio. Depois, provocou-as em pizzicato, beliscando-as suavemente. Seguindo à risca a partitura, provocou-as com suas preliminares, até que a ordem de possuí-las fosse
dada. Agora, arco e cordas flertavam despudoradamente. Se antes
sua crina retesada as acariciava docemente, agora deslizava fogoso, viril, elevando a temperatura pelo contato prolongado. Como um
amante experiente, o arco, diante das cordas, explorava todas as
possibilidades. Estava a um passo de magoá-las, mas não chegou a
tanto. Melhor assim! Num lamento de soprano, pressentindo o que
estava por acontecer, cada uma das quatro cordas respondia do seu
jeito ao toque recebido. Juntas, porém, produziam uma bela e triste
canção, traduzindo aquelas carícias na mais pura melodia.
Suas mãos moviam-se com tal vigor que pareciam ter vida
própria. Ledo engano, tinha total controle de cada gesto seu. Sua
expressão oscilava entre grave e terna. Transpiração e inspiração.
Tocava com o coração sem descuidar da técnica. Seu mundo agora
se resumia ao arco e àquelas quatro cordas.
A estação de metrô estava movimentada. Trabalhadores, turistas, donas de casa... Passageiros indo e vindo. Muitos, apressados
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para chegar a algum lugar, passavam por ele sem dar-lhe atenção.
Checavam o relógio, consultavam placas, esbarravam-se, pediam
licença, entravam nos vagões sem olhar para trás. Um e outro abanavam-lhe a cabeça afirmativamente, num sinal amistoso, indicando
que estavam gostando. Por segundos, sua música entrara nos seus
mundos. Depois, tornavam a apressar o passo. Às vezes, davam
uma última olhada para trás, mas nem sempre. Poucos eram os que
paravam, mas suficientes para alimentar sua alma. Olhavam-no de
todas as formas. Alguns tristes, outros distantes, uns concentrados,
outros vagos. Havia ainda, não sabe bem por quê, os que o olhavam
agradecidos, deixando escapar certo brilho no olhar. Há muito que
o Miltinho aprendera que a música produzia diferentes reações nas
pessoas. Esse poder catalisador o fascinava. Um poder que tanto
seduz como repele, tanto alegra como entristece. Uma vez, interrompeu sua apresentação para consolar o choro de uma senhora. A
música faz essas coisas...
Quarenta minutos e alguns trocados depois, o Miltinho fez a
primeira parada. No saldo, de mais valioso, dois beijos anônimos
lançados à distância e as palmas recebidas ao final, além, é claro, de alguns tostões. Agradeceu às pessoas próximas, curvando-se
duas vezes. Sentia-se realizado! “Paris... Estou me apresentando em
Paris! Ah, se meu pai me visse agora!”, refletiu exultante, enquanto
contava o dinheiro amassado torcendo para que fosse suficiente ao
menos para uma comida quente e um cálice de vinho no bistrô mais
próximo da estação.

Voltar ao sumário

116

Conto

2o lugar

Mais uma noite em Paris
André Kondo*

Qualquer dia em Paris pode ser inesquecível, mas aquele foi
um dia mais do que memorável. Começou com uma singela surpresa.
Honoré de Balzac morava em um tranquilo condomínio, situado no
vigésimo arrondissement de Paris. Ao acordar, encontrou um busto
com o seu rosto em frente à sua casa. Ficou radiante, não apenas pela
homenagem, mas principalmente por perceber que o rosto esculpido
era bem mais bonito do que o seu próprio. Na estátua, ele era mais
jovem, mais radiante, mais vivo. Oscar Wilde, também morador deste
renomado condomínio, passeava por ali quando encontrou Balzac admirando a obra. Analisando a disparidade entre modelo e escultura,
Wilde comentou, balançando a cabeça em negação: “A importância
de ser honesto.”
Balzac não gostou do comentário. Nesse instante, Cyrano de
Bergerac passou assoviando por ali. Parou, analisou a estátua e disse que era uma réplica idêntica de Balzac. Este sorriu esfuziante,
agradecendo o elogio indireto, pois, se o busto era mais bonito,
mais bonito ele era também. Cyrano deu uma risada debochada
e alfinetou: “O pedante enganado.” Balzac não se fez de rogado,
devolveu o insulto em grande estilo. Apontando para o enorme nariz
de Cyrano, ele riu: “A comédia humana.” Os ânimos se elevaram
e poderiam resultar em revolução, não interviesse a enérgica Laura
Marx, filha de Karl. A discussão foi abrandada com o melancólico
* Mora em Jundiaí (SP). Com pós-graduação pela University of Sidney, já conheceu a
cultura de 60 países pelos cinco continentes. É autor dos livros Além do horizonte e
Amor sem fronteiras.
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comentário de Marcel Proust, diante do remoçado busto de Balzac:
“Em busca do tempo perdido.”
Mesmo assim, a controvérsia gerada pelo busto de bronze
não morreu. O italiano Modigliani, também de passagem por ali,
comentou que poderia esculpir outra estátua, caso isso pudesse resolver a questão. Eugène Delacroix propôs pintar um quadro, que seria
mais fidedigno ao modelo, pois acrescentava a este a cor que faltava
à escultura. Marcel Camus sugeriu a solução definitiva para a questão. Iria não apenas fotografar Balzac, mas filmá-lo. Não poderia
haver representação mais absoluta do que um filme do modelo, pois
sobrepunha a ele o movimento da vida. Auguste Comte não compreendia o porquê de tanta polêmica. Menos ainda entendia o que era
“filme”, algo que ninguém dos presentes tampouco compreendeu.
Diante de tanta confusão, Comte ansiou encerrar as divergentes opiniões, geradas acerca do busto de Balzac, pontuando a frase: “Tudo
é relativo, eis o único princípio absoluto.”
Talvez a questão tivesse realmente sido enterrada, não fosse o
fato de que, curiosos com a aglomeração diante da casa de Balzac,
muitos condôminos ali se agruparam. O diplomático embaixador Titsingh já havia aprovado a mediação filosófica de Comte. Porém,
os marechais do exército napoleônico, Masséna e Murat, queriam
guerra. E que motivo banal para uma guerra: a discussão por um
busto de bronze. Mas que diferença faria o motivo, pois que guerra não chega ao fim com a sensação de um início banal? “Matar,
matar, matar, matar, matar, matar. Este é o fim, belo amigo. Este é o
fim, meu único amigo, o fim...”, um estranho cabeludo, sem camisa,
olhos proféticos, entoava essa canção. Seu nome era Jim Morrison.
Edith Piaf emendou suavemente os versos: “Os aborrecimentos e as
tristezas se apagam. Feliz, feliz até morrer.”
Rossini aplaudiu o inusitado dueto e se diz disposto a compor
uma ópera para as divinas vozes. Porém, quando muitos gênios se
encontram, as ideias colidem. Rossini queria fazer uma ópera, superior ao seu Barbeiro de Sevilha. Molière sugeriu uma peça teatral,
que ultrapassaria o sucesso de seu Don Juan. Marcel Camus insistia
em um filme, porque “era mais atual do que ópera e teatro”. E seria
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uma película mais apoteótica do que o seu Orfeu Negro. Isadora
Duncan queria um musical, para dançar e dançar. Chopin comporia
uma nova obra-prima ao piano. Marcel Marceau não disse nada,
havia acabado de chegar. Destarte, o busto de Balzac foi esquecido,
mas a confusão foi crescendo, crescendo...
Quando parecia que Paris seria incendiada, uma criança pediu
a atenção de todos. E é de se admirar que uma desconhecida menina
de cinco anos conseguisse a atenção de tantos adultos famosos. Mas
ela tinha essa prerrogativa, pois era a primeira moradora daquele
condomínio. Ela piscou os olhinhos e disse: “Desde que eu cheguei
aqui em 1804, nunca vi tanto barulho por nada. Sr. Balzac, esse busto é apenas um enfeite do seu túmulo. Ópera é chata, teatro também,
e cinema eu não sei o que é, mas deve ser tão chato quanto. Aqui não
tem nada disso, só paz e silêncio. Nada de cantoria, Sr. Morrison.
Como você mesmo disse, aqui é o fim. Estamos todos mortos.”
Um silêncio sepulcral varreu o Cemitério de Perè-Lachaise.
Mortos? Como? Alguns choraram, outros riram. Mortos! Qualquer
um poderia julgar que todos eram tolos, por não terem percebido
antes que estavam em um cemitério. Todavia, creio que passar por
uma experiência como a morte é desculpa suficiente para justificar
esse pequeno lapso.
O burburinho recomeçou. Havia muitas perguntas e nenhuma
resposta. Jim queria encontrar os companheiros Hendrix e Joplin, que
como ele morreram aos 27 anos. Queria esclarecer essa coincidência. Mas foi informado de que eles não estavam ali, porque haviam
sido enterrados em outro cemitério. Tão absurda era a situação, que
Balzac cogitou escrever a Comédia dos espíritos. Porém, no fundo,
ele também estava assustado com tão arrebatadora revelação: estava morto.
No meio de tanta confusão, eis que surge o desvendador de
enigmas, o francês que decifrou o milenar segredo dos hieróglifos
egípcios. “Amigos, creio que a resposta está neste objeto, há muito
sepultado junto ao meu peito”, disse Jean-François Champollion, erguendo o amuleto de Anúbis, guardião das tumbas e deus egípcio
da morte, que preside a mumificação e conduz os mortos ao além.
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Sob o olhar atento do finado grupo, o egiptólogo contou a história do
talismã, que ele recebeu das mãos do próprio Napoleão. O marechal
Murat corroborou a história, pois ele havia participado da campanha
napoleônica no Egito. Militarmente fracassada, a campanha contou
com diversos cientistas e resultou em diversos artefatos egípcios trazidos à França, incluindo a Pedra de Rosetta e o amuleto de Anúbis.
Napoleão, encantado com a admiração de Champollion com as coisas do Egito, generosamente cedeu o pequeno talismã ao jovem. Mal
sabia o imperador da França o poder que entregava a Champollion.
Gravado no amuleto havia uma antiga fórmula mágica, que
ele conseguiu decifrar logo após desvendar os hieróglifos. Explicou que o amuleto havia sido confeccionado por Osíris, para trazer de volta à vida o maior dos faraós, Ramsés II, e toda a sua corte
de Tebas. Para que o ritual se realizasse, o amuleto deveria ser trazido à cidade em que a ponta do obelisco do templo de Luxor brilharia
como “mil sóis”, ao receber os raios do deus Rá. Mas isso deveria
acontecer em um dia especial e único, em que todo o universo estaria alinhado com o Sol e a Terra. Em outras palavras, quando a luz
do Sol incidisse na ponta do obelisco nesse dia auspicioso, os vivos
ficariam paralisados, e os mortos da cidade ressuscitariam.
“Absurdo, estamos em Paris, não no Egito”, debochou Cyrano. Balzac lembrou um detalhe desconhecido a Cyrano, porque este
ainda não havia nascido na época em que o governante do Egito
presenteou o rei da França, com um dos dois obeliscos do templo de
Luxor. “O obelisco egípcio na praça da Concórdia”, lembrou-se o
historiador Jules Michelet, excitado com a revolução que aquele dia
testemunharia. A história seria recontada, dessa vez pelas pessoas
que a viveram. A história real! Os mortos comemoraram, estavam vivos de novo! Apenas uns poucos, como Jim, preferiam continuar mortos. A menina desconhecida suspirou, o sossego havia acabado.
“Porém, há um detalhe muito importante”, Champollion interrompeu a festa. Ele explicou que, para o encanto ser eternizado,
todos deveriam passar por entre os dois obeliscos de Luxor até a
meia-noite do mesmo dia. “Do contrário, todos nós voltaremos a morrer quando a noite acabar”, finalizou o egiptólogo. “Então, vamos
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correndo até a praça da Concórdia”, sugeriu Isadora Duncan. Jean
de la Fontaine ponderou que era melhor ir devagar, relembrando o
seu conto “A lebre e a tartaruga”.
O irmão mais velho de Champollion, o arqueólogo JacquesJoseph, ressaltou um detalhe: o outro obelisco continuava no mesmo
lugar em que fora erigido havia mais de três mil anos: diante do
distante templo de Luxor, no Egito. Houve uma comoção geral. Todos ficaram arrasados. Morrer uma vez era ruim, mas morrer duas
vezes já era sacanagem. A tristeza tomou conta do cemitério mais
famoso de Paris. Pior ainda era o sentimento de desengano, porque
desperdiçaram o dia inteiro discutindo assuntos prosaicos, enquanto
a noite se aproximava.
O mímico Marcel Marceau, até então mudo, abriu a boca
e declarou: “Por que a tristeza? O dia está acabando, mas ainda
temos toda uma noite para celebrar. Afinal de contas, uma noite bem
vivida em Paris vale por toda uma eternidade!” Os ilustres moradores
de Perè Lachaise se entreolharam. Sorrisos começaram a despontar.
Proust gritou eufórico: “Encontrei o tempo perdido!” Camus sorriu e
disse: “É verdade, sempre há tempo, mesmo que apenas para um
bom curta-metragem.” Jim já estava eufórico, porque reencontraria
o seu único amigo, o fim. Enquanto esperava, ele começou a cantar,
acompanhado por Edith Piaf e Chopin ao piano. Isadora Duncan
dançava. Os marechais Murat e Mássena fizeram as pazes com o
mundo. Delacroix pintava a cena com as cores da felicidade. A menina desconhecida pulava corda. Balzac, olhando para o seu busto,
foi o autor do único lamento: “Eu poderia ter morrido mais jovem,
assim seria tão belo agora quanto este busto.” Mas logo riu da comédia de suas palavras: “Que importa a idade para quem vive em
Paris? Se até um morto aqui é feliz.”
Todos estavam radiantes, porque tinham mais uma noite na
Cidade Luz. Mais uma luminosa noite em Paris, para viver e morrer
como em todos os dias de suas vidas: com eterno brilho!
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Dois amantes sobre Paris
Nilson de Carvalho Lattari*

De todas as agruras que acometiam Antoine, sem dúvida, a
maior delas era o amor não correspondido de sua vizinha, Claire.
Não bastassem os apertos não só dos parafusos, confusos, que lhe
eram ordenados por Monsieur Saché nas oficinas de Monsieur Santôs, Antoine ainda vivia os seus momentos de angústia com as idas e
vindas de Claire, saindo ao entardecer e voltando com a aurora. Na
aurora, ele a caminho das oficinas, ela vinda do submundo de Paris,
da prostituição de Paris.
Na sua ida apressada, Antoine era observado pelos reclames,
a pressa dos parisienses, as grandes avenidas abertas, as passagens
das galerias, as vitrines de graças perdidas com a ausência da luminosidade noturna, as buzinas dos automóveis, novos habitantes de uma
Paris que refletia as imagens da sua gente nos espelhos das lojas.
Bulevares, cafés, as modas nos corpos de mulheres passantes,
guarda-sóis bem pouco práticos, rodados graciosamente, absorviam
Antoine, lembrando Claire desde o subúrbio onde moravam até o
grande centro transformado da cidade.
Distinguiu o Pegeout cupê de 3,5 HP, parado em frente ao edifício onde Monsieur Santôs morava, e uma multidão aguardando a sua
saída. Isso era sinal de que precisava correr para não ser surpreendido com a chegada do patrão. Além disso, havia Monsieur Saché.
Estavam atrasados com o projeto. Monsieur Santôs era um dândi,
louco e envolvente, de pequena estatura, e ridículos cabelos partidos
* Mora em Juiz de Fora (MG). Pós-graduado em Literatura, foi finalista do Prêmio UFF
de Literatura 2008. Artigos publicados no site Observatório da Imprensa.
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ao meio, como os das mulheres, que enfiara na cabeça que poderia
rodar pelo mundo apenas com um balão cheio de gás, pendurado
em uma pequena gaiola e um chapéu engraçado na cabeça.
Concorria a um prêmio oferecido por outro estrangeiro. Os
trabalhos deveriam terminar no próximo 19 de outubro. Paris vibrava. Vislumbrou a grande torre de metal de Monsieur Eiffel, inerte no
imenso espaço parisiense, sem nenhuma serventia, a não ser servir
de ponto de chegada para loucos voadores. Mas esses loucos é que
agradavam Claire. Eram os cavaleiros modernos, os príncipes que encantavam. E sobre eles, principalmente Monsieur Santôs, Claire falava
apaixonadamente. Antoine gostaria de ser como ele para levar Claire
pelos ares.
Os trapeiros terminavam o serviço de limpeza das ruas e por
pouco não levavam em seus balaios os bêbados e drogados que
jaziam nas calçadas, alguns já acordados com os cabelos em alvoroço, imaginando que toda a transformação da cidade não podia ser
de um jeito que os deslocasse simplesmente do mundo, colocando
em seus lugares novos donos de riqueza. Paris era uma imensa mercadoria à venda, para poucos.
Paris sobrevivia com a troca de um bem por outro: um trabalho
por dinheiro, o próprio corpo por dinheiro. Todos precisavam trabalhar de algum modo, para sobreviver em Paris. Lembrou-se de Claire.
Alguns dias atrás conseguira conversar com a moça, e ela
tagarelava o tempo todo falando do patrão e da inveja que sentia
da sua proximidade com ele: Monsieur Santôs. Aquele homenzinho
ocupava a mente dos parisienses por sua coragem em se alçar pelos
ares, sofrendo acidentes, o ideal do aventureiro, rico, inteligente e,
por que não, charmoso.
Lembrava-se dos olhos brilhantes de Claire, olhando embevecida para o céu de Paris a imaginar histórias com Monsieur Santôs.
Antoine gostaria de arrancar um pouco do amor de Claire.
Para isso, deveria ser para ela mais do que o Antoine, aprendiz de
mecânico no hangar de Monsieur Santôs. O mundo se transformava,
e ainda as histórias extraordinárias de Monsieur Verne contaminavam um mundo que ele não podia entender, mas via irreversível. Os
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cavaleiros e amantes modernos haviam descido de seus cavalos,
despido suas armaduras e eram agora os empreendedores de um
novo mundo. Paris, a morada dos deuses modernos.
Era esse o ideal romântico que habitava a mente de Claire.
Antoine queria ser um deles, faltava-lhe o dinheiro e não a coragem. Antoine jamais poderia arrancar qualquer presente das vitrines para colocar aos pés de Claire e convencê-la de seu amor.
Faltava-lhe o dinheiro até mesmo para comprar o amor de
Claire, que se oferecia nos bulevares, iluminados como archotes
para o céu de Paris.
Nas oficinas, complicados projetos jaziam sobre mesas, debruçados sobre riscos que Antoine mal entendia, os técnicos tentavam desvendar as armadilhas da mecânica.
No lado de fora, um imenso balão armado olhava enigmaticamente para Antoine. Aquele dia não seria um dia qualquer, pensava Antoine.
Monsieur Santôs equipou o aparato e olhando para a sua
equipe convidou quem gostaria de passear com ele. Antoine, movido
por um êxtase, se ofereceu. Todos elogiaram a sua coragem, principalmente o patrão, que admirava sobremaneira as pessoas que
assim agiam.
Observava com visível curiosidade como o patrão manejava
os cordames e administrava o lastro para que o balão alçasse voo.
Aqueles eram os momentos de lazer de Monsieur Santôs, que se
entregava agora a desafios maiores. O pequeno balão, de seda japonesa, manejava com graça os ventos. Uma pequena hélice podia
direcionar o artefato. Seu patrão desceu em plena Paris para tomar
uma xícara de chá em um dos bulevares, diante de uma multidão
boquiaberta. E ele, passageiro privilegiado, sentou-se ao lado de
Monsieur Santôs na pequena mesa do café e sorria ao lado daquele
homem pequeno, de chapéu invertido e grossos bigodes e jeito fino
de se conduzir.
Quanto Claire não daria por uma viagem como aquela?, disse para Monsieur Santôs, que ouvia atentamente a história amorosa
de seu empregado.
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Voltaram e durante o trajeto Monsieur Santôs ia desfazendo
todas as curiosidades de Antoine sobre o manejo da aeronave, com
um leve sorriso na boca. O dia não transcorria normal para Antoine.
Sua cabeça rodava, e constantemente Saché chamava-lhe a atenção
para o serviço. O balão permaneceu inflado no lado externo da
oficina, por ordem de Monsieur Santôs que pensava utilizá-lo novamente, para seu passeio noturno.
A noite chegava e Antoine imaginava Claire saindo da casa
para o seu trabalho nas ruas e avenidas. Seguira-a algumas vezes, e
sabia exatamente onde ela ficava.
Encerrou os trabalhos no hangar; aguardou próximo da imensa oficina, e todos se retiraram. Monsieur Santôs não retornara. Tudo
escureceu, e Antoine voltou à oficina.
Preencheu com gás de iluminação o pequeno motor. O objeto
voador começava a tomar forma, e Antoine subiu para dentro da pequena barcaça. Um chapéu de abas caídas estava no piso da pequena cabine. Vestiu-o. Protegeu-se com um paletó contra o frio da noite
sem estrelas da Paris que começava a acender-se e iluminar o céu.
Sabia exatamente para onde se dirigiria. O balão alçou voo
suavemente e foi em direção à cidade iluminada. O pequeno motor
que ajudara a adaptar já não tinha nenhum mistério para ele. Um
vento muito suave deixara-o alguns bons metros acima dos telhados.
As pessoas abaixo não se preocupavam em olhar para o céu, somente os bêbados, mendigos, poetas olhavam para o céu, caídos já
no início da noite.
Antoine aproximou-se do bulevar onde Claire costumava ficar.
Desceu suavemente na rua, e uma multidão aproximou-se, imaginando Monsieur Santôs em alguma de suas viagens noturnas.
Não se enganou ao vislumbrar o rosto querido de Claire
aproximar-se, embevecida com a proximidade com Monsieur Santôs. O chapéu invertido encobria o rosto de Antoine, e ele fez sinal
para Claire. A moça mal podia acreditar, e sorridente e invejada
foi ajudada a se instalar na pequena barcaça. Sem dizer palavras,
Antoine alçou voo com o balão e abraçado à Claire se sobrepôs à
Paris noturna.
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O vento frio castigava o rosto avermelhado de Claire. Ela mal
podia se conter e abraçava com sofreguidão seu cavaleiro noturno.
Antoine mal podia controlar seus impulsos ao ter finalmente nos braços o rosto fino e suave da amada.
O Champs Elysées, a Torre Eiffel, Montmartre desfilavam iluminados pelos olhos de Claire. A luminosidade da cidade competia
com a luz de excitação que saía dos seus olhos. Nenhuma palavra
pronunciaram. Os braços de Claire envolviam o valente príncipe dos
ares. A sombrinha desnecessária de Claire caíra em direção às largas avenidas abaixo.
O trânsito confuso era somente um burburinho abaixo. A escuridão à frente não parecia desvanecer a coragem dos dois. O
perfume de Claire se espalhava pela noite. As estrelas já apareciam
para testemunhar o romance das alturas.
Sobrevoando uma Paris frenética, o balão pairava no ar ao sabor do vento, carregado suavemente no perímetro da cidade. Como
uma armadilha celeste, o artefato e o leve balouçar da barcaça rodeavam Paris. Burgueses se envolviam em quatro paredes, bêbados,
poetas e flanneries eram envolvidos pela multidão. Paris reservara
uma noite já estrelada e a sua iluminação cumpliciosa para dois
amantes, e providenciara um leito iluminado sob eles.
As idas e vindas se sucediam, palavras eram desnecessárias
para a Paris esfuziante. O herói moderno, disfarce de um príncipe
antigo na alma, recebeu, finalmente, Claire com todo amor que um
herói merece, longamente, por mais curta que seja a noite, com Paris
por testemunha, iluminada no sorriso da iluminação farta que jorrava
para o alto, vinda das suas avenidas iluminadas como archotes, das
vitrines de onde Antoine jamais poderia arrancar qualquer presente
para colocar aos pés de Claire e convencê-la de seu amor.
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A cigana e o corcunda
Severino Rodrigues*

A jovem volteava com o olhar o lugar onde estava ao depararse com a catedral de Notre-Dame de Paris. Seus belos olhos escuros
observaram aquela grandiosa obra em pedra com a sua pintura
amarela. Os três portais cortados em ogiva, a imensa rosácea central e as duas torres maciças. Estremeceu, mordendo o beiço inferior.
Estava com medo. Pensou em entrar, mas receou.
Um passo. Escutou ao seu lado o som de um guizo. Volveu
o corpo ágil de 16 anos. Era uma cabra. Pequena e de um pelo
branco surrado. Sorriu aliviada. O animalzinho esfregou seu corpo
na calça da jovem. Esta se abaixou e coçou com força a cabecinha
dele. Indagou, olhando-o ternamente:
– Quer ser minha amiga?
A cabra pareceu encarar a garota por segundo. Hesitou, mas
logo em seguida começou a saltitar alegre em torno dela. Esmeralda
jogou os belos cabelos escuros de lado, sorria mordendo o beiço
inferior. Agora não andaria mais sozinha pelas ruelas de Paris. Afastou o pandeiro preso à alça da bolsa, que atravessava o tronco,
para abri-la. Era uma cigana. A bela morena procurou por um pedaço de pão, sobra do almoço. Encontrou. Esfarelou o que seria o seu
jantar e com o côncavo da mão permitiu que a cabrinha lanchasse.
Talvez, mais tarde aparecesse outra coisa para comer.
Acabados os farelos, Esmeralda ergueu-se. Aproximou-se da
porta direita do portal central da catedral. Percebeu que estava ligeiramente aberta. Com a mão forçou-a a fim de ampliar o espaço para
poder entrar. Um grito, contudo, interrompeu-a:
– Cigana!!! Ladra!!
* Graduando em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é autor de
literatura juvenil.
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A bela jovem mordeu com vigor o beiço inferior. Olhou nervosa em volta. Precisava fugir. Correu para o lado direito da catedral
de Paris, sua nova parceira a seguiu. Os pombos que encontraram
no caminho voaram assustados. Esmeralda seguiu pelas emaranhadas ruas da cidade. Seu dia não fora fácil, sua noite também não seria. Vez por outra, olhava para trás a fim de ver se ainda continuavam
em seu encalço. Se fosse pega, não escaparia. Entardecia em Paris,
os raios do sol luziam a pele da brasileira. O ar frio, porém, gelavalhe o rosto. Mordia o lábio inferior para acalmar seu coraçãozinho
que batia descompassado.
A cigana enveredou por várias ruas, ora entrando numa à
direita, ora numa à esquerda. A sua mais nova amiga a acompanhava decidida. As travessas e vielas por onde as duas passavam
tinham bem pouca lógica. Com os segundos, o sol ia se pondo e os
caminhos parisienses ficavam mais escuros.
Esmeralda parou no centro de uma ruela estreita. Arfando,
não conseguia mais correr. Olhou para trás. Ninguém. Segurou com
vigor o colar que saltara de dentro da blusa. A pedra verde desapareceu sob a mão. Aquele objeto não podia ser roubado de novo.
Encostou-se na parede de uma antiga casa que fazia esquina. Seu
corpo deslizou até desabar no chão sujo. A cabrinha deitou-se ao
seu lado, também estava exausta.
A jovem cerrou os olhos suspirando longamente. Sem perceber, havia anoitecido.
– Consegui escapar... – uma grossa mão agarrou sua boca.
Um grito de pavor foi sufocado. A cigana começou a debater-se. A
cabra saltou e cabeceou o inimigo. Este a chutou para longe.
Esmeralda viu o rosto do bandido que a segurava. Reconheceu os cabelos negros e bastante grisalhos, a pele branca e a barba
por fazer. Seria bonito se não conservasse uma expressão maldosa.
Era o homem de quem ela roubara o colar.
Do telhado de uma das casas daquela ruela parisiense, um ser
estranho observava a tudo escondido no silêncio noturno.
Esmeralda lutou para se soltar, mas os seus esforços eram inúteis. Estava cansada demais. O pandeiro, contudo, soava.
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– Largue-a! – berrou um rapaz loiro e magro que apareceu
na rua. O homem que a segurava não ligou para o rapazote de
aparência frágil.
Gringoire, era o seu nome, avançou contra o homem. Porém,
com um soco certeiro em plena face do rapaz, o criminoso conseguiu
derrubá-lo sem soltar a jovem. O rapazote grunhiu de ódio, mais
pela ação fracassada do que pela dor e pela queda.
– Eu não estou entendendo o que está acontecendo – falou
com voz grave um outro rapaz que acabara de dobrar a esquina
formada pela parede da casa onde a morena se encostara.
O homem encarou-o por um momento.
Este agora era louro, alto e forte. Seria uma disputa difícil. O
ladrão jogou Esmeralda em sua direção a fim de deter o rapaz que
ameaçou se precipitar. A cigana sentiu um aperto no pescoço, como
se algo quisesse cortar-lhe a garganta.
A correntinha do seu colar fora arrebentada violentamente.
Febo, o que acabara de aparecer, agarrou Esmeralda. O pandeiro soou outra vez. Em seguida, o rapaz tomou a dianteira em
posição de defensa. Era um escudo para a bela jovem. Gringoire se
aproximou dos dois, o lado esquerdo do rosto arroxeado começava
a inchar.
O criminoso mirou o colar em sua mão. Pegara o que queria.
Começou a correr, sem se voltar para trás. Percorreu apenas cinco
metros, porque uma grande massa humana desabou do telhado de
uma das casas e interrompeu-lhe o caminho. Era o ser estranho que
observava a cena de longe. Decidira agir.
A escuridão noturna embaçava-lhe os contornos. Esmeralda,
Gringoire e Febo só puderam perceber que era um rapaz desproporcional. Sem formas.
Com a mesma agilidade com que saltou para a ruela, socou
com força o homem que caiu desfalecido. O colar veio parar perto
dos pés do ser que surgira. Recolheu a correntinha. Devagar, se
aproximou do trio. A menos de dois metros do grupo, o luar iluminou o seu feio rosto.
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Esmeralda fechou os olhos ao ver aquela horrenda figura.
Gringoire e Febo se entreolharam.
Cabelos ruivos na cabeça que parecia se esconder entre os
ombros, o olho direito desaparecia embaixo de uma enorme elevação facial, os lábios tortos e sobressalentes, mãos grandes e assustadoras, e um corpo forte desproporcional. Era corcunda.
– Quem é você? – perguntou Febo.
– Quasímodo – respondeu. – Sou o corcunda de Notre-Dame.
Ele ergueu a correntinha. A pedra preciosa, uma esmeralda,
reluziu à luz do luar.
– É sua ou é dele? – perguntou o corcunda a Esmeralda apontando com o rosto o homem no chão.
Ela, mordendo o beiço inferior, esforçou-se em olhar para ele.
Tremia de medo, como se estivesse com frio.
– É minha... Fora de minha mãe... Este canalha do Cláudio
a roubou meses atrás... Decidi vir a Paris buscá-la... Era minha de
direito... Ele não quis me devolver... Fui obrigada a roubá-la...
Quasímodo se aproximou ainda mais. Os dois rapazes se prepararam para atacar caso fosse preciso. O enorme corcunda ergueu
a mão segurando o colar para que Esmeralda o tomasse. Ela voltou
os olhos para o lado, pois não queria ver aquele ser feio. Hesitou,
mordeu o beiço inferior, tremeu quando seus dedos tocaram na mão
assustadora do corcunda, no entanto, um sentimento de segurança a
invadiu, não pôde entender de imediato, pegou a joia.
– Obrigada! – sussurrou baixinho.
Volveu os olhos para observá-lo. Talvez não fosse tão feio
como pensara ter visto. Mas, ele sumira. Os rapazes não poderiam
explicar para onde ele fora. Apenas desaparecera.
Um vento parisiense levantou a sujeira perdida na rua. A cabrinha, com uma das patas dianteiras quebrada, aproximou-se do
grupo de humanos.
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Começar a morrer em Paris
Benito Petraglia*

Sempre entendi perfeitamente o que ocorreu entre mim e Elena
naqueles dias de junho em Paris há 40 anos. O que procurei, nos
quatro anos seguintes, foi uma razão, uma só razão que justificasse
continuar existindo. Morri para a vida que importa em 11 de junho
de 1969, mas para a biologia em algum dia de agosto de 1973.
Agora que começam a revolver os cadáveres e a História, tenho
pressa em contar. Não quero passar pelo que não fui.
Tinha 21 anos, o conforto de uma família de classe média
de Ipanema e um imenso tédio, o tédio somado de Emma e Luísa, e
mais todo o spleen de Paris. Estudava Letras, mas o ambiente cultural
era ralo, abafado por um ar cor de chumbo. No início, era uma sensação difusa, de contornos indefinidos, ao menos para uma pessoa
como eu, alheia à política. Aos poucos, no entanto, os contornos
foram ficando nítidos, se fechando em proibições e censuras. E se a
Universidade era um meio visado, era também o lugar onde circulava a informação, onde havia algum movimento, onde, apesar de
tudo, a roda-gigante girava.
Assim, mais por fugir à monotonia do que por qualquer outra coisa, comecei a frequentar reuniões, a executar tarefas simples
como colar cartazes ou distribuir panfletos. Me faltava coragem
para me desprender dos Basbaum, o afamado casal de odontólogos
bem-postos na sociedade. Insensatez essa a de escolher o parceiro
mediante tropismo para o afim, nunca se pensa na obrigada convivência vindoura com a dor.

* Mora em Niterói. É graduado em Letras pela UFF onde cursa pós-graduação. Funcionário desta Universidade, obteve 2o lugar em Conto no Prêmio UFF de Literatura
2007, e foi finalista da edição de 2008 do mesmo concurso.
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Até que surgiu a missão. Os recursos para financiar as ações
de agitação e propaganda estavam no fim. Precisavam de alguém
para estabelecer contato com uma organização maoísta francesa.
Vinha muito a calhar um insuspeito congresso de letras, de três dias
de duração, na Sorbonne. Eu era naturalmente a pessoa indicada:
falava francês, conhecia Paris e estudava letras.
Cheguei na noite anterior à abertura do congresso. Fiquei num
hotel, mas já na manhã seguinte telefonei para o professor Céline, que
morava na Rue des Écoles, coração do Quartier Latin. Conhecia-o do
tempo em que fora professor visitante no Rio. Envelhecera, adoecera,
mas a generosidade de acolher as pessoas era a mesma. Vivia agora, no amplo sobrado, com uma governanta, madame Camille.
Tratei logo no primeiro dia de me desincumbir da missão. Fui
ao encontro do meu contato. Para maior segurança, escolheu-se um
lugar aberto, um dos cafés parisienses, o La Biella, na Rue de Provence. Achei excessiva a preocupação. A palavra revolução era um
signo azul e livre no céu de Paris. Passado pouco mais de um ano,
ainda ecoavam as turbulências de maio.
De repente, um esbarrão, duas edições iguais de Tempos modernos no chão e o desejo encarnado no corpo. Meu contato era
Marie Eugène. Mal prestei atenção ao que dizia, que era dirigente
do núcleo de Lyon, que os recursos eram escassos, que várias organizações da América Latina também demandavam, que o Brasil era
peça-chave no xadrez revolucionário e que seríamos atendidos no
que fosse possível.
Tentei retê-la, inventei um motivo qualquer, não me lembro,
ela, porém, tinha outros compromissos. Saí de lá perturbado por um
sentimento que ainda não experimentara, um inexplicável sentimento de falta, como se me tivessem extorquido um tesouro que nunca
tivera. Andei à toa pela margem esquerda do Sena, Quai Voltaire,
Anatole France, Quai D’Orsay, me debruçando em cada ponte até a
ponte de Iena, e a lição do rio correndo foi dissolvendo aos poucos
aquela estranha emoção.
Já era noite quando voltei. O professor Céline me esperava.
Queria falar comigo, me alertar sobre uma situação. Subimos ao
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segundo piso, onde ficavam os quartos vazios, menos o meu. Para
minha surpresa, bateu em outro quarto, e... Marie Eugène tinha se
transformado em Elena. Fui, então, apresentado à face civil e legal
da militante maoísta. Era romena, professora de Letras Neolatinas
na Universidade de Lyon. Ela e o marido, também professor, seriam
conferencistas no congresso, o marido, contudo, não pudera vir.
Fui para meu quarto, cogitando nas implicações daqueles verdadeiros lances vaudevilescos. Busquei me concentrar em Madame
Bovary, matéria de prova na outra semana. Não consegui. Desci
para uma saleta que dava para um bem cuidado jardim de rosas
vermelhas na frente da casa. Me sentei com cuidado a uma pequena
mesa. Céline e Camille dormiam no térreo. Retomei a leitura.
Algum tempo depois, ouvi barulho na escada. Era Elena. Antes mesmo de se sentar no sofá ao lado, foi dizendo que era pessoa
racional, não acreditava em coincidências. Nossa dupla militância
literária e política mais a circunstância do congresso tornavam estatisticamente possível a “coincidência”, terminou, enfatizando e
aspeando com as mãos a palavra. Respondi que divergíamos quanto à racionalidade, mas que também eram meus seu pessimismo e
melancolia, aventurei. Ficou em silêncio. Vendo o livro, afirmou que
romances não mudam pessoas, pessoas é que mudam romances.
Só lhe interessava neles o apuro da forma artística. O rigor estético
de Madame Bovary era uma ilustração do perfeccionismo de Flaubert. Concluiu dizendo ser estudiosa da obra de Cioran. Minha voz
parece que se alteou, pois me fez sinal para falar baixo, ao mesmo
tempo que se levantou e foi para a mesa, à minha frente, nossas
caras muito próximas. Contou um pouco de sua vida. Tinha 30 anos.
O marido era 41 anos mais velho, estava mal de saúde. Era grata a
ele. Graças às suas influências no governo, a safara de uma situação
difícil na Romênia... Parou. Ficou me encarando. Desviei os olhos...
Por alguns segundos me voltei para fora, para o jardim. Referi a
perturbação da tarde... De boca não falou nada, apenas de gesto.
Inclinou-se, fincou os cotovelos no mármore da mesa e meteu o rosto
entre as mãos espalmadas, os olhos sempre em mim, a língua passeando pelos lábios... Irresistível. Irresistimo-nos...
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No segundo dia, passamos a tarde num bistrô bem à beira do
Sena. Elena era um incêndio de sensualidade. Acendia em mim uma
energia de libido explosiva. Tudo nela me excitava – a voz melodiosa de menina pedindo, o jeito banal de se proteger do sol, o modo
displicente de enlaçar os cabelos lisos atrás da cabeça. Continuou
a me dizer que, na verdade, não eram casados, ele não quisera oficializar uma relação que considerava provisória, ela era livre para
dispor de sua vida, não podia ficar presa a uma devoção intelectual,
era essencial o amor.
Rendida Elena também à ausência de perigo, no último dia, 4
de junho, fizemos um programa de simples turistas. Notre-Dame, Louvre, Torre Eiffel. Lá de cima, o Campo de Marte à frente, o Sena atrás,
vendo o Arco do Triunfo à esquerda, me lembrei, amarga ironia, de
um filme, dramalhão lacrimoso, em que o casal protagonista combina
de se rever no alto do Empire State. E, talvez inspirado nos feitos napoleônicos, propus a Elena nos reencontrarmos ali mesmo, dali a uma
semana, prova e prolongamento do que tínhamos começado.
Voltei, dei conta da missão, me desvencilhei de convenções,
revoluções, contrarrevoluções, e parti, levando apenas o futuro. Cheguei às onze e meia, meia hora antes do combinado. E esperei.
Esperei com a ansiedade de quem finalmente colheria o abraço triunfante com a vida.
Às nove horas morria o sol na primavera francesa. Fui à casa
de Céline. O querido mestre falecera dois dias antes. Havia, sim, um
recado, num envelope, numa folha de papel:
“Ne me cherches pas. Simplement je ne peux pas.
Elena”
Não posso, por quê? No outro dia, fui a Lyon. Na Universidade,
me informaram que se haviam demitido, sem nada comunicar sobre
seu destino. Fui à casa deles. Os vizinhos também de nada sabiam.
Mergulhei na clandestinidade. Fui guerrilheiro duro, frio, disposto a todos os combates. Mas restava sempre, despojos que carreguei por quatro anos a fio, um grão de angústia que se multiplicava
e me tomava. Procurava uma razão. Um homem e uma mulher se
encontraram, dois seres ao seu modo solitários e melancólicos, se
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gostaram e se desejaram, e, no entanto... Me resignaria a perder um
amor por uma razão, mas tê-lo perdido sem nenhuma razão...
Pedi a Osvaldo, único camarada a quem confiei minha história, que me sepultasse no último meandro da margem esquerda do
rio Capim, sob uma árvore chamada nheaanga. Não será difícil
descobrir. Qualquer mateiro da região conhece o lugar e a árvore.
Minha ossada é talvez a única intacta, alinhada em suas partes,
cabeça, tronco e membros. Me enterrem onde quiserem, não me
importo. E nenhuma palavra, somente números 18/04/1948
		
11/06/1969.
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Conhecer
Vitor Lourenço Rodriguez Salgado*

Canto entoa a Torre Eiffel feito galo velho. Assim sussurra urro
da manhã no ouvido fechado de cada francês. Repuxo dos músculos, braços, pernas, até chegar ao coração. Bombeia força estranha,
trato com a vontade. Em dia novo, velho hábito. Procuram franceses
o achado de sempre em facilidades e dificuldades – ganho de vida.
Lotação mestiça já chega às ruas em veloz aproximação. Nativos e
estrangeiros em circulação. Bombeiros, policiais, médicos, professores, advogados. Por entre vielas, impulsionam a passo incessante
o sangue que move a cidade. Nas esquinas, o sagrado articulado,
infalível, Paris que se reinventa, existe em qualquer parte. Forma as
juntas – uno caminhar. Nas pontes, viandantes fiéis ao erro ora indo,
ora voltando – transgrevindo. O aeroporto, porta do corpo parisiense, de onde João ultrapassando vem.
Homem vivido, chegado do Brasil, ia fazer vir Paris. Sonho
seu de reentrâncias do interior da mente, da arte era devoto. Pintava,
penteava a tela, ajeitava as tintas. Enfeitava as coisas que não têm
enfeite por si só, coisas apenas. Tirava de tudo um pouco de cada, e
de cada coisa tudo o que achava. Alto, sombreado pela falta de luz,
pele reluzente, quase transparecendo o que há por detrás. Rapaz
bonito. Pisava forte, como se fosse do solo. Era corpo estranho que
havia entrado pelas veias de Paris, autoridade desde cedo em cima
dele. Nove horas da manhã e manha do sol, sem esquentar a realidade. Fazia frio tremendo. Encasacava seus sentidos pra não congelarem, queria sentir em ausência de pensamento toda a cidade,
corpo que pensa. Veio logo e se viu a torre, a grande torre, façanha
dos antepassados. Viu-se vendo o que viu a ser visto o invisível, fonte
* Mora no Rio. Graduado em Letras pela UFRJ, é músico, poeta e contista. Autor do
musical infantil “Um amor de espantalho.”
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do divino. Pulsante e estática, a torre vivia – viviando-se. Em suas
vontades, puxar a ponta da torre até embaixo, como um palito de
dente entortado, como uma criança nos entorta para a pegarmos do
chão. Naquele momento, fugira de seu ser Joanino para conquistar
a terra francesa, deixá-la permear sua alma sem porquês.
Ido, em fogoso ímpeto, reserva feita no albergue, parte para
descobertas. Sai de encontro marcado com o acaso. Sente o forte
cheiro de uma manhã de sexta. O perfumado aroma fêmeo que dá
gosto às vielas. Em antítese, estresse, odor do cansaço de semana
cheia. Passeia – semeia – tonteia bobeira – o triunfo guardado num
arco. Devaneia a imagem da história guardada em uma só construção, em uma só cidade – peso do mundo, peso no mundo. Venta
pela cidade a poeira dos corpos que lutaram, respira João. Deixa
entrar no entrado de si a cidade de Paris. “Nossa, que cidade linda!
Sou homem de sorte...” – será que francês se espanta todo dia quando sai de casa e vê tudo aquilo? Rotina deve mostrar até mais para
eles. Dose de sagrado em cada esquina.
Hora do almoço. A fome bate, não tem como segurar – aliviando. Fast food salva vidas. Queria João dar seguimento ao seu
passeio. Em sentido variado se poderia dizer que a viagem foi profunda – deu acesso à abissalidade de seu ser, sem que se reparasse,
apenas na segurança do sendo. Enquantinhava pela cidade até dar
a hora para a tão famosa noite parisiense, em porém, que de dia a
luz dava incerteza, pois Paris é apenas à noite. Na visão de todos
os monumentos, luz vinda do sol deixava tudo aparente em suas
mais belas imperfeições, tudo à mostra – o tudo e o nada das coisas
chegando à vista sem vergonha de ser. E os olhos de João quase
que não captavam nada, não tinha atenção pro tanto de tanta coisa,
tanto monumento. É preciso o escuro da noite – assim, ver na vista
cega e falha, diante apenas das luzes fingidas dos postes e holofotes, enxergar o segredo das coisas. Buscar o pouco de cada coisa,
cada coisa que se busca em cada um, e se busca em João. É, então,
crepúsculo aparecido, demorado, quase parado o tempo. Na falta
de lua o sol se vai, em certeza de que, talvez, tudo seja incerto. Em
completude afinada diante da passagem dos astros, João, Joanino,
fecundo, falseia dentro de si, perde-se para Paris – entrega-se.
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Dada a noite, dia escondido, figura em fantasia os desejos.
Alma excitada. A noite clama. A batida do coração da cidade muda,
ganha ritmo diferente, mais música – arritmia do som. Em algum ponto do anoitecer, sente-se a vibração dos metais, o soar das vozes, o
silêncio do impulso. Casas lotadas em valência de diversão. O escuro da torre segurado pelas luzes. Um vazio que se mantém iluminado, fica de pé, quase rígido. À noite, João – lapidado, eclipsado. Na
pouca visão, o que se esconde vem perfeito – vem em aperfeiçoamento. Na falsa luz, João se depara com a verdadeira Paris. A Paris
dos livros, dos filmes, das histórias de amor. Se da ilusão, por opção
João se vai que nem farsa. Mas farsa que se faz real, verdadeira,
mostra segredo de tudo. Tudo que é segredo mostra verdades.
Sentado num bar, em impulso furtivo da vontade, pede uma
bebida. Sozinho, como desde o início da viagem, vaga vaziando
vorazmente. Bebe num gole só, e outras em seguindo. A cabeça remexe, vertiginosamente. Sacode o espírito, dá quentura ao que é de
dentro. Tom ébrio da posse de Dioniso, faz de João outro, possuído,
em seu contraste com ele mesmo, ou quem sabe, o próprio João.
Paga a conta e sai à procura. Passa pela via do desacerto, acertador
em coincidências, dessas que acontecem todos os dias. Tontura de
bêbado em beira de bordel já é conhecida, nas errâncias: o Moulin
Rouge. Em pose de flor, inflama a magia que gira ao redor do cerne
das moças. “Um espetáculo! Agora eu conhecerei Paris por inteira!”
– felicidade bruta?
Vontade que vem demais, leva pra onde a vida entende. João,
Joanino, em posse se perde em doação, agora de uma vez como
fogo se queima em oxigênio, ou como nos damos à pessoa que
amamos. Sem perceber, apenas em confluência com tudo. Um dia e
uma noite, João já é Paris.
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Um conto em Paris
Carlos Benites de Azevedo*

O sol ainda batia naquele dia quente de verão quando seu
Fabiano maldizia o governo, que tinha inventado que seis da tarde
passava a ser sete horas bastando assinar um papel. Em frente da
casa, olhava a parte baixa do morro, aguardando os amigos que
o visitavam todos os dias naquele mesmo horário. Fabiano pensava
em quando veio para o Rio, escapando de mais uma longa seca,
com Sinhá Vitória e seus dois filhos que conseguiram se salvar do
sofrimento, da fome e doenças no sertão. Mas os filhos não tiveram
a mesma sorte no Rio. O filho mais velho morreu vítima da polícia,
que o confundiu com um ladrão. O mais novo morreu pelos bandidos que imaginaram que ele fosse informante da polícia. Pensava
também no milagre que o Rio fez ao transformá-lo num grande proseador, depois de ser, por anos e anos de viagens fugindo da seca,
homem sempre de poucas palavras. Parou de pensar quando os
amigos chegaram. Na sala pequena estavam acocorados o amolador de facas Seu Honório, que já cochichava ao ouvido da mãe-desanto Dona Fortunata sobre um trabalho encomendado. Dona Sacha, uma senhora de apartamento, como Fabiano costumava dizer,
sentava-se sobre uma lata que fazia as vezes de cadeira, e encarava
Seu Ezequiel, um negro velho, ex-mendigo de rua, que morava com
Seu Fabiano e a Sinhá havia cinco anos, e que estava de pé. Dona
Vitória iniciou o falatório:
– Paizinho, por que você não conta de quando você foi intimado a ir a tal de Paris atrás daquele alemão de bigode fino que
mandava matar judeu?

* Mora em Niterói. Licenciado em Letras pela UFF, funcionário desta Universidade, foi
finalista do Prêmio UFF de Literatura 2007.
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– Seu Honório, a palavra de Vitória para mim é uma ordem, é
o próprio Evangelho. Concorda comigo, Seu Ezequiel, Dona Sacha
e Dona Fortunata?
– Somos todos ouvidos, Major – disse o mendigo apoiado
pelas duas senhoras.
– Saberão vossemecês que esse caso estava meio esquecido
no meu quengo. Mas Vitória tem o mau costume de sapecar essas
lembranças em cima da gente de supetão. Tudo começou quando algumas estripulias minhas de quando vivia no sertão, foram parar nos
ouvidos de um doutorzinho que foi prefeito nas Alagoas, Dr. Graciliano, e que era metido que só ele a escrever bonito de coisas sobre
o sertão de Deus. Pois não é que o tal doutor decidiu pegar minhas
histórias e colocar em letra de forma em alguns folhetos nas feiras
do povaréu? Pois acreditem. E as histórias começaram a correr pelas
cidades grandes. E esses moços de letras procedem desse jeito, cheios
de floreios, estiram o negócio, inventam, pois precisam encher papel.
Quando me mostraram o folheto, descobri que o doutorzinho me deu
nome de Alexandre, e Sinhá Vitória passou a ser Cesária. Veja só que
absurdo, Dona Sacha. Tempos depois, um artista da televisão também
mangou comigo, me mostrando como um mentiroso de nome Pantaleão. E logo eu que detesto exageros. Não reclamo que falem sobre
mim, mas quero que digam só o que eu fiz. Se alguma vez vossemecês
ouvirem falar de minhas histórias em cantorias ou em folhetos, saibam
que as nove-horas são astúcias do poeta. Imaginem que ele escreveu
que num certo dia eu estava numa canoa que afundava e, para salvar
minha pele e das beatas lá presentes, fiz outro furo para que a água
saísse por ele. Não digo que isso eu não faria, mas por que não contar o certo, que eu me joguei no São Francisco, amarrei uma corda na
canoa, nadei até a outra margem e puxei a bicha? Mas não, ele gosta
dos despotismos. Seu Ezequiel está aí coçando a barba por falta de
banho ou quer falar alguma coisa? Fala logo, homem de Deus!
– Já que o senhor insiste... O senhor devia ser muito forte para
nadar e ...
– Seu Ezequiel está duvidando de minha palavra? Se estiver,
desembucha e eu paro aqui mesmo, pois não gosto que desconfiem
de mim. Do contrário, continuo.
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Como o negro calou-se, Seu Fabiano prosseguiu.
– Mas saiba o senhor que eu até mostraria a corda que eu
usei. Isso se Vitória não a tivesse usado para secar as roupas e de
tanto uso se finou. A Sinhá está aí para confirmar o que eu disse,
pois ela estava do outro lado do rio, rezando para o Padre Cícero
– e a mulher confirma com a cabeça. – Mas me deixem continuar,
pois se depender do Seu Ezequiel eu nunca chego a tal Paris. E
nesse sucesso dos folhetos, um doutor general lá dos estrangeiros
também ficou sabendo, e estava encacholando uma ideia de vencer a guerra. Vocês devem se lembrar dessa guerra, vinha japonês
voando raso e se jogava sobre os navios americanos. Vi uma vez
no cinema. Um alemãozinho que tinha muito orgulho de seu bigode
invadiu a tal Paris e mais outros países da Europa. Dizem que o povo
dessa Paris não gosta de banho. Vejam vossemecês, a gente do
sertão andava mais de dez léguas para encontrar um bocadinho de
água e a gringalhada cheia de perfume não era chegada. O plano
do doutor americano era de mandar os seus meganhas prenderem
o bigodudo, mas o diacho do homem era escorregadio que nem
cobra, tinhoso que só ele. Desse jeito eles espalharam o boato que
mandariam 10.000 navios lá na praia de Normandia e achavam
que assim o alemão iria correndo para Paris que era ali pertinho,
e de lá comandar seus homens. Claro que 10.000 navios era um
exagero digno daquele prefeito. Eles mandaram só dois navios bem
pequenos. Entendem? Era só um disfarce. E não é que o tal gringo
estava certo? Os alemães foram quase todos para aquela praia. Mas
prender o alemão era difícil. O gringo leu no folheto do prefeito uma
história cheia de exageros, que dizia que eu havia acertado a orelha
e o pé de um veado com um só tiro. Uma invencionice dos diachos.
E eu vou ter que esclarecer essa história para depois continuar com
a história de Paris. O que ocorreu foi que uma mosca perturbava as
vacas da fazenda. As vacas ficaram agitadas, e quis matar a varejeira. A danada fugiu lá pro morro. Eu que morro de raiva desses
bichos nojentos, que teimavam de posar sobre a carne das vacas
do sertão, peguei minha espingarda e tasquei-lhe um tirambaço.
Azar do veado que a mosca tinha resolvido posar justamente na sua
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orelha. Vitória foi quem tratou do veado, que infelizmente acabou
finando e depois parou no nosso bucho. Mas antes que Seu Ezequiel
venha com perguntas inconvenientes, eu prossigo. Por culpa do tal
Graciliano, o gringo acreditou que eu podia atirar no alemãozinho
em Paris lá do meio do mar. O plano dos gringos era esperar que eu
o acertasse para depois libertar a cidade.
– Seu Fabiano, o senhor sabe falar estrangeiro?
– Saber não sei mais, mas na época eu sabia. Deram-me um
livreto para aprender a língua enquanto eu viajava das Alagoas até
a Europa. Aprendi, conversei com eles, e depois desaprendi. Para
que eu haveria de continuar sabendo se lá no sertão e aqui no morro
só tem ignorante que nem sabe falar brasileiro? Mas aí o extraordinário aconteceu. Eu ouvia uma voz em língua gringa de alguém
me chamando. Olhei e vi um papagaio muito falador, que falava
estrangeiro. Disseram que era de um pirata e que depois passou a
pertencer ao navio do americano. Assustei-me, pois só conhecia dois
papagaios assim, mas que já haviam morrido. O bicho disse que
era primo de um papagaio brasileiro, mas que decidiu voar pelo
mundo e chegou ao navio do pirata. Disse ainda que o tal pirata
tinha lhe dado um tesouro que não era para contar aos gringos,
mas que resolvera contar para mim porque viu que eu era homem
de moral. O tesouro era uns óculos que faziam enxergar muito distante. Eu tinha uma vista normal, mas o máximo que conseguia era
acertar num passarinho que posasse lá nos braços do Cristo – e
apontou para o Corcovado, e todos o olharam com admiração. –
Agora, o que o gringo queria era um despropósito, um despotismo
sem tamanho. Acertar o alemão lá do mar? Mas os óculos estavam
ali para me ajudar. Pensei em tudo. Era de manhã quando estava a
algumas léguas da tal Paris. Coloquei os óculos, vi a foto do alemão
e comecei a olhar para lá. No meio de uns soldados, perto de um
monumento em forma de arco, eu o avisto. Peguei minha espingarda
lazarina, limpei o cano por dentro e mudei a espoleta que já estava
velha. Ele estava num uniforme preto. Fiquei esperando o danado se
virar. Não queria feri-lo para machucar, pois sou de paz, só queria
desmoralizá-lo. Ouvi um dia a história de um cabra que tinha as
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forças nos cabelos. E como o alemão era muito apegado ao bigode,
percebi que estava ali sua força. Fiz pontaria, puxei o gatilho e PUM.
Só que na hora passou uma borboleta que fez o alemão virar o rosto
e acabei raspando só o lado direito do bigode. Aquilo o assustou,
mas o danado conseguiu se esconder. Só que o tiro foi o suficiente
pra que os alemães se assustassem. Aproveitei a confusão e mandei
o navio se aproximar. Depois, pedi uma canoa e fui remando sozinho o resto da manhã. Cheguei de tarde lá naquele Arco onde tinha
visto o alemão. Deram depois o nome de Arco do Triunfo, pois fora
ali que comecei a triunfar. Comecei a caçar o meio-bigodudo. Tinha
que terminar o serviço para ele ficar desmoralizado perante os seus
soldados. Comecei a olhar por toda cidade. Tinha ouvido falar de
uma Bastilha, mas não a encontrei. Disseram-me que ele poderia
estar numa tal de catedral de Notre-Dame, onde tinha vivido um
corcunda, mas nada do bigodudo lá. Já era noite, quando resolvi
subir no alto da catedral. De repente avisto uma enorme torre de ferro em formato de triângulo. Nunca tinha visto tanto ferro assim. Um
despotismo que daria para fazer ferraduras para todos os cavalos
do sertão e ainda sobrava. Era tão grande que se a cravassem no pé
deste morro, esta casa não estaria nem na metade. No alto da torre
estava o alemão, mas com o bigode inteiro. Aquilo me encafifou.
Peguei então os óculos, e vi que o outro lado era tinta. Minha tarefa
era tirar o outro lado do bigode, mas ainda restaria o lado pintado.
De repente, achei a solução. Apontei e PUM. A bala raspou o bigode que restava. Depois vi o rosto do alemão igual ao de um neném.
Seu Ezequiel está aí doido para perguntar sobre o bigode feito de
tinta? Chovia, e a bala pegou a primeira gota, que seguiu e pegou
outras no caminho. Quando a bala chegou no alemão, levava mais
de meio litro d´água, que lavou o bigode de tinta. Sem bigode, ele
perdeu o respeito dos oficiais, que resolveram se render. Bem, essa é
a história verdadeira. As que contam nos livros são invencionices do
povo do estrangeiro. Não é isso mesmo, Vitória?
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Eram os reis de Paris
Maria Apparecida Coquemala*

...sonhavam sonhos que não eram sonhos,
eram realidade, sim senhor...
Encontraram-se uma noite naquele bistrô aconchegante entre
turistas de variadas procedências. E sem que se soubessem quem
nem por quê, mas como se já se conhecessem desde a poeira das
estrelas, começaram a conversar, alegres e descontraídos. Ele, Zero,
assim se apresentou sorridente e enigmático. Ela, Mosca Morta, sorrindo também e explicando, apelido de infância. Entendiam-se. Dois
turistas querendo curtir a encantadora cidade no anonimato, acordo
tácito, mas onde já se podia apreender a intenção.
Percebiam-se desde o primeiro momento, feitos e perfeitos um
para o outro, ele Zero, mas vibrantes todas as moléculas na presença
de Mosca. Ela Morta, porém plenamente ressuscitada perante Zero.
E assim se atraíam ao mesmo bistrô, dia após dia, tentando descobrir na multiplicidade semântica das palavras, nos detalhes descuidados das conversas, até nos silêncios, as respectivas identidades,
perdidos entre querer e não querer saber, pois tanto poderia ligá-los
ainda mais como pôr em risco tão repentino bem-querer.
Contudo, ainda que sub-reptícia, a pergunta, afinal, quem é
você? tornava-se recorrente, a curiosidade crescia, estranhamente
mais os unindo. Tão unidos que marcaram o casamento para três
anos depois na catedral de Notre-Dame, entre os acordes da Ave-Maria de Gounod, embora alguns fatos levem à suspeita de antecipada
* Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, colunista de
O Guarani. Autora premiada de contos, crônicas e poemas, foi finalista do Prêmio
UFF de Literatura 2008.
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consumação matrimonial, como na noite em que Mosquinha, tímida e
meio gaguejante, contou a Zero seu sonho, no qual os longos braços
dele a contornavam, se esticando, apalpando e... Enquanto ele, enigmático, ia entrando na narrativa do sonho, participando, abraçando,
se achegando e... Tudo mais suspeito ainda quando, para finalizar,
Mosca declarou descarada ter sonhado de olhos bem abertos, Zero
com tudo concordando, claro que sim, de olhos bem abertos, também
estava ele, naquela noite sonhada, nas sombras da praça...
Ó mon Dieu, tudo tão extraordinário naquela encantadora Cidade Luz, sonhavam sonhos que não eram sonhos, eram realidade,
sim, senhor, dado que os olhos estavam bem abertos nas sombras da
praça do sonho...
Encontros se sucediam, as noites eram belas, a multidão que
os cercava inexistia, exceto turistas elegantes sorrindo capciosas,
por vezes cumprimentando descaradas:
– Holá, mon cher le Zéro...
– Good evening, dear Zero...
Que atrevimento o daquelas mulheres! Estaria Zero dando
corda?
O ciúme ameaçava, Zero previa temeroso as porradas da futura esposa quando se enfurecia, tudo absurdamente estranho, pois
como podia uma mosca morta efetuar porradas num zero, um nada,
um que nem existia? Assim se interrogavam, rindo deles mesmos.
Mas, excetuado o furioso ciúme de Mosca, um mundo de afeto os
ligava passo a passo, falando de filosofia, psicologia, dente quebrado, poesia lírica, coceira, microuniverso, animal doméstico, extensões do ser humano, carrapato, vírus, poeira das estrelas e nem-seimais-o-quê, revelando-se surpreendentemente inteligentes, cultos sob
iguais ou diferentes aspectos da cultura, o que ainda mais os unia.
– Lacan?
– Sim, Zero querido, Lacan, que afirmava que desejo é sempre
desejo do desejo, assim como eu, tão apaixonada por você que só
desejo ser o que imagino que você deseja que eu seja, e daí que me
anulo prazerosamente em você, Zero...
– Ah, mas então nos anulamos, dado que a recíproca é verdadeira...
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Anularem-se como? Um zero e uma mosca morta?
Em especial, Zero discorria sobre as pedras do caminho, daquele tipo de pedra de que falava Drummond, mostrando-se extraordinário psicólogo. Com precisão de relojoeiro suíço, através de
metáforas delicadamente construídas, mostrava à Mosca o que certamente os arrastava ao anonimato: através dele, podiam ser o que
não ousavam assumir em seus países, encontrando o que não tinham
coragem de buscar lá ao preço da coragem, ousadia, consciência
das consequências e força para assumi-las. Paradoxal, acrescentava
ele, pois o ser humano deseja ser livre para se prender, como dizia
poeticamente Camões, um estar-se preso por vontade... E rematava:
– Talvez seja isto o que nos falta lá, Mosquinha, o estar-se
preso por vontade...
Como quer que fosse, integravam-se prazerosos, sanando carências, ainda se esquadrinhando para se revelarem e simultaneamente se esconderem, despendendo horas conversando pelo prazer
maior da companhia. Nem o fato de Zero ter uma cachorrinha e não
gostar de gato, e Mosca ter um gato e não gostar de cão, grave problema doméstico para o futuro lar, abalava os planos de casamento.
E a cada dia, o encanto se renovava, mas uma inexplicável tristeza
mansa se percebia por vezes em Mosca, levando Zero a afagar-lhe
os cabelos, envolvendo-a nos seus longos braços de sucuri, como ela
gostava de dizer...
Eram então os reis de Paris...
Ciúme
E aconteceu....
Mosca chegou atrasada ao encontro no bistrô, flagrando Zero
e demoiselle Mélodie em suspeita atitude. Tentando não se torrar
no incêndio provocado pela cena, deu violenta marcha à ré no seu
temperamento de onça, como ela própria admitia. Mas, todo comportamento tem que ser visto sob seus múltiplos aspectos, conseguiu
ponderar, até mesmo a desgraça de flagrar Zero com a demoiselle
parecendo atraí-lo. Disfarçou e pôs-se a refletir. Racionalmente,
como recomenda Descartes.
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Por um lado, Zero certamente se aproveitara de sua ausência,
pouco se importando com a repercussão de um ato que certamente a
atingiria. Zero, um nada, mas com múltiplas almas, Judas, Silvério,
Calabar... Por outro, tinha que ter calma, refletir, não se deixar levar
pelo desgosto. Almas enegrecidas pela fuligem da traição se escondem nas trevas dos motéis, antros do mal, e aquela atitude escancarada certamente denotava inocência. Zero sabia que ela estava
para chegar. Quem sabe, então, uma atitude propositada... Para
valorizar-se... Mostrar-se requisitado....
Recuperado o equilíbrio, Mosquinha buscou ainda justificar
tal conduta com seus fatores mais remotos, exibicionismo, restos da
herança troglodita, o macho mostrando-se às fêmeas, o programa
genético em ação, a perpetuação da espécie. O epidérmico homo
sapiens nocauteado. E Zero não era exceção, claro que não, havendo brecha, perpetuaria a espécie, sim, senhor, o sem-vergonha, o
descarado... Pronto! O desgosto corrompera outra vez a razão, não
era dona de si mesma, deixava-se dominar pelo destempero. Mas,
calma... Zero, de natural gentil, amigo, certamente não a estava
traindo pela vontade livre. Estava no seu papel cumprindo a parte que lhe cabia no programa do Universo. Uma missão a cumprir
como um corredor olímpico levando a tocha.
Apaziguada pelas reflexões enviesadas, relevou.
Conflitos
Sem conseguir dormir, Mosquinha observa a Cidade Luz através da janela aberta, mas entristecida agora pela neblina, sem brilho, reflexo dela mesma. Zero fizera que viessem à tona sentimentos
de que nem ela tinha-se dado ainda plena conta. Perdera os limites,
o quer para si, se danasse o mundo com seus tratos e contratos.
Ama-o e o quer, não anônimos, mas abertos para o mundo... Nada
pode contra a febre que a consome, podendo levá-la à desestruturação não de um lar harmonioso, mas que a seu modo se sustenta
nos seus já tantos anos. É preciso confessar-lhe toda a verdade, logo
ela, antes senhora da sua vontade, projetando fazer daquela viagem
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nada mais que um intervalo às pesadas responsabilidades da sua
vida profissional, de mãe, de esposa... Difícil agora controlar a ansiedade da espera, a emoção que a toma quando o vê, a frustração
quando não vem, o vazio quando se vai pelos caminhos da noite...
Paixão? Jamais suspeitara do seu domínio até que Zero aparecesse
com sua afinidade, seu afeto, seu mistério...
Solidão
Noite de frustração. Zero não vem, como não virá nas seguintes. Dúvidas se acumulando... Doente? Morto? Fuga?
E o retorno. O fluir dos anos... A doença neurológica... As
lembranças que se confundem, um dia, uma noite... Paris...
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Espelho branco
Gabriella Mendes*

Era uma tarde de verão. Na entrada do metrô de Jules Joffrin,
parada em frente ao Carrossel, ela hesitava. Não tinha certeza se
deveria voltar àquele lugar e se o seu medo não era apenas uma
cisma. Todos os rostos em volta se apresentavam como hostis e seu
corpo lentamente pedia descanso e refúgio. Talvez fosse melhor ir
para casa e dormir. Talvez ela devesse negar suas obrigações. Talvez ela só quisesse estar sozinha com seus livros.
Jeanne sentia-se atormentada havia dias, e ninguém via por
quê. Sua introversão não permitia um desenho do seu estado de espírito. Durante quase todo junho passado ficou reclusa em seu escritório da “Ordener” sem contatos com a vida fora do seu apartamento.
Só visitava com certa regularidade a rotisserie do outro lado da rua,
o supermercado e a tabacaria. Não apareceu na editora e só ligava
para seu chefe para informar que o projeto estava em desenvolvimento. Havia quase dois meses que não saía de Montmartre, exceto
por uma esporádica visita à livraria Shakespeare e suas raridades.
Sua dedicação a este último trabalho já beirava a inconsequência.
Havia algum tempo que não conseguia escrever nada que
agradasse. Seus romances começaram a se repetir, e suas novas
histórias já eram velhas conhecidas. Sentava-se em frente ao seu
computador e sempre esperava pelo pior: a tela branca é o primeiro
obstáculo para que as ideias fiquem eternizadas como ideias e nada
mais. Sentia que sua tela branca era sempre preenchida pelas mesmas cores ou pela mesma combinação de diversas cores. Ela sabia
que a escrita não pode ter prazos e não pode ser feita por obrigação
* Mora no Rio. Cursa Letras na UERJ e Jornalismo na FACHA (Faculdades Integradas
Hélio Alonso). Como contista, obteve menção honrosa no 19o Concurso de Contos
Paulo Leminski, em 2008.
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e sempre que tinha prazos, tinha as mesmas ideias. Mas este último
livro era diferente, não é possível saber se escolheu apenas a companhia dos seus papéis neste junho por necessidade ou por dedicação,
mas sem dúvida, por alguma fixação.
O prazo de entrega de seu novo livro havia sido estendido por
mais duas semanas, afinal todo livro precisa se libertar das gavetas
um dia, mas o prazo já não fazia muito sentido. O livro já estava
pronto, o final já estava escrito, o texto já estava revisado, e alterações já tinham sido feitas, mas por algum ciúme incomum ou por
algum instinto inevitável como o de preservação, Jeanne não queria
libertá-lo. Era como se aquele texto revelasse, de alguma forma, tudo
que a sua introversão sempre fez o favor de esconder. Não que ela
não tivesse dedicado empenho a seus outros livros, mas esse era
especial. Ele poderia transformar-se na obra mais importante da sua
carreira, na obra com a crítica mais depreciativa ou poderia simplesmente sofrer a crueldade da indiferença e ser mais uma edição
encostada nas prateleiras das lojas. Isso já não importava. O seu
livro era apenas seu.
Da última vez que lhe pediram um romance longo, Jeanne
revisitou todos os seus rascunhos e todas as ideias que explodiam
subitamente e só precisavam de um pouco de tempo para se transformarem em histórias. Antes de começar a escrever, tinha o hábito de
ir até ao Jardim das Tulleries e esperar que seus personagens aparecessem. A beleza única das flores negras e o Carroussel du Louvre
ao fundo sempre foram solo fértil para despertar os vários mundos
que guardava em si. A lembrança inevitável da infância ressuscitava
os passeios com sua mãe pelo Pavilhão Denon, as fotografias inesperadas que seu pai tirava dela e a sua irmã desenhando as estátuas
do Jardim. Quando esses quadros se sublimavam da memória, quase que instantaneamente encontrava o fio de Ariadne que iria guiá-la
por aquele labirinto até o seu novo romance.
Seu primeiro escrito foi sobre uma jovem, como ela era na
época, que encontrava o amor dentro de um livro. A personagem
apaixonava-se pelo protagonista de um romance que lera e não
conseguia se interessar por mais ninguém depois de ter conhecido
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aquele que lhe completava amorosamente e ficcionalmente. Depois
de muitas rejeições para publicação, teve seu rascunho aprovado
e começou então sua carreira de escritora e comprovou o vínculo
essencial entre o ócio e as boas ideias. Nas suas tardes desperdiçadas nas Tulleries ou nos jardins da Sacré Couer, anotou dezenas de
frases brilhantes que nunca ganharam espaços entre os textos que
escrevia, mas que seriam reservadas para o dia em que escreveria
uma grande obra.
Jeanne descobriu com o tempo que a escrita é um narcótico
que vicia sem anestesiar. O vazio inexplicável de um livro pronto, de
um romance contado, de um poema terminado só pode ser substituído pelo labor em escrever algo novo. O longo jejum de trabalho em
que se encontrava desde sua publicação passada deu espaço para
que germinasse uma ficção absolutamente nova, emergida do nada
e já com todo seu desenvolvimento pregado às costas. Algumas histórias já nascem prontas e só precisam do trabalho do autor para
que se tornem literatura.
Tinha consciência da qualidade da sua obra, mesmo que alguns não a encontrassem. Sabia que o dossiê que guardava papéis
de todas as cores, formas, tamanhos e proveniências era seu baú
do tesouro e que suas pérolas, resultado de seus estudos, de suas
reflexões, mas, principalmente, da sua falta de preocupações, eram
o bem mais precioso que ela possuía.
Começou a escrever o “Espelho branco” depois de uma noite
com seus amigos em um piquenique prolongado no Champ de Mars.
No último sábado de abril, muito contrafeita, aceitou o convite de
uma de suas amigas para um pequeno encontro àquela tarde com
vinho, saladas, queijo e pain au chocolat, o que é absolutamente
irrecusável, apesar de rejeitar a irremediável multidão que devasta
o Champ de Mars todos os finais de semana. Convencida a ignorar
todo o resto e tentar desfrutar alguma companhia de desconhecidos,
ela foi e levou alguns queijos e geleias.
Nada de realmente relevante ocorreu nesta tarde fora a boa
conversa e algumas risadas, mas de fato algumas situações parecem
propícias para que percamos o rumo de casa e achemos o nosso
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próprio. Entretida com a conversa, Jeanne não se havia dado conta
de a hora ter passado e, quando percebeu que já não havia muitas
pessoas na rua, era 01h10min da madrugada. Ela correu o quanto
pôde para alcançar o metrô e, apesar de ter conseguido entrar, a
linha 6 em direção a “Nation” já estava fechada, e ela não conseguiria mudar para a linha 12 em “Pasteur”. Resolveu então ir sentido
Charles de Gaulle para então tentar mudar para a linha 2 e depois
finalmente para a linha 12, mas, ao chegar a Charles de Gaulle, já
nenhum trem faria transporte de passageiros, sendo então obrigada
a sair da estação. Por alguma dessas decisões que só tomamos motivados pelo vinho, Jeanne resolveu ir andando do Arco do Triunfo até
seu apartamento da “Ordener”.
Depois de uma hora de caminhada, sustos com alguns estranhos na rua e certo cansaço aparente, sentou-se em uma praça mais
ou menos perto de Clichy. A solidão, a noite e o álcool sempre foram
uma perfeita combinação para que repensássemos a nossa vida e
o nosso lugar nela. Quem era Jeanne? Seria ela uma escritora mediana com poucas obras publicadas e nenhum reconhecimento? Ou
talvez a criança tímida que nunca conseguiu abandonar a timidez e
a infância? Ou seria uma jovem independente que não conseguia se
libertar dos seus medos e vícios?
Talvez algumas coisas não pudessem ser mudadas, talvez ela
nunca conseguisse se desapegar do passado, talvez não fosse possível ser mais expansiva, mas ela tinha a certeza de que poderia se
tornar uma grande escritora e de que um dia teria de escrever um
livro que contasse todos aqueles pensamentos que ela fez questão
de guardar. Um dia eles teriam de ser escritos em papéis dignos,
legitimados pela sua disseminação: as palavras só podem modificar
outrem quando são ditas.
Naquela tarde, em frente ao Carrossel da Julles Joffrin, ela
tinha a primeira versão de seu livro já completa em mãos. Suas duas
semanas de extensão já estavam esgotadas e marcou com seu editor
às 19 horas para finalmente entregar-lhe o que devia. Saiu de casa
com antecedência pensando em passar novamente naquela praça
onde decidiu que escreveria sua melhor obra, com o seu melhor.
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Talvez ali ela percebesse que sua vontade de guardar os seus escritos
para si era apenas uma loucura passageira e que ela não deveria ter
a vergonha de mostrar a quem quisesse ler todos os mundos que ela
possuía e como caminhava perdidamente entre eles.
Esse seu texto eram as suas ideias trabalhadas pelo seu próprio esforço intelectual. Suas ideias eram suas apreensões de tudo
que ocorria fora dela em um colapso indissociável com o que se
passava em sua mente em um caos insolúvel. Seu caos era tudo que
ela poderia chamar de Jeanne. O segredo absoluto que garante
sua existência e ela não poderia se perder. Resolveu não passar na
praça. Resolveu desmarcar com seu chefe. Resolveu rasgar o seu
livro. Não resolveu nada sobre sua vida dali em diante. “Eu sou uma
ficção só minha”, pensou. Entrou no café, pediu um expresso, pagou
e voltou para casa.
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Intimidade
Polyana de Almeida Ramos*

Musée d’Orsay. 2º andar. Sala 59. Eugène Carrière, Intimité.
As tintas misturadas, desencontradas em exatidão, olhos confusos.
Vá se afastando, afastando. Isso. Da distância, vê-se melhor. Olhos
absortos. Fazia tempo, um tempo morto em qualquer passado, que
amava esse quadro. E agora trazia, novamente, a câmera fotográfica para tentar registrar o melhor ângulo daquela obra. A melhor
centelha, as feições perdidas daquele mundo perdido na eternidade
de suas lembranças. Um pai, uma mãe e um filho (ou seriam apenas duas mulheres e uma criança?), abraçados, sob a mão agora
ausente do pintor. Tentativa 1, 2, 3. Revia as fotos no monitor, virava
a câmera de um lado para o outro, as sobrancelhas franzidas em
atenção redobrada, agora eu consigo. E não conseguia. Podia ficar
horas lá até que se decidisse a sair, só. Ninguém parecia interessarse pela obra e aquele espaço tornava-se seu por direito.
– Essas cores são muito escuras e não trazem qualquer impacto à primeira vista, a não ser que o tema lhe interesse. – Uma voz
vinda de um outro mundo, fortalecendo-se, tornando-se mais grave,
tomou-lhe por trás. – Muito lúgubre. Você nunca foi fatalista.
O primeiro impulso não foi se virar, tinha primeiro de ver-se
novamente como corpo, como ideia plausível fora de uma invenção
de cores e formas abstratas, tinha primeiro de ver-se como a mulher
que era, Ana, nenhum pedaço desconstituído, nenhum sentido destituído, só assim poderia despejar qualquer palavra, vinham lhe falar,
como?, e ainda em português?, falar, falar para quê?, danem-se
todos, dizia, não dizia, pensava, era toda pensamentos, quando
* Publicitária formada pela ESPM e bacharel em Letras pela USP, conclui mestrado
em literatura russa. Autora de livros personalizados, finaliza o primeiro romance,
Sangue de mim.
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viajava gostava de estar só, só, qualquer palavra, qualquer ensejo,
um toque no ombro, um olhar direcionado, não, não, estar só, só...
virou-se. Por entre os sulcos daquela face e a cicatriz de suas memórias, encontrou-o: como estava velho. O trabalho incansável dos anos
em cima de um rosto. Podia quase notar uma impossibilidade naquele semblante, algo irrefutável. Será ele mesmo? Não, não era.
– Lembra-se de mim? Ora, não faz tanto tempo assim, talvez...
– Trinta anos.
– Eu sempre passo por essa sala, mas sigo reto. Lá tem Münch
e Klimt. E Klimt é...
– Re-na-to.
– Não nos vemos desde...
– Sim, desde aquele dia.
– Está sozinha?
– Eu sempre viajo sozinha.
– Eu vim para um curso na Paris IV e toda semana procuro vir
aqui. Essa coisa toda ainda me move.
Movimento. O seu rosto, os seus traços tinham um outro movimento, como se seguissem ordem contrária na partitura de uma
mesma música. Inflexão. Não, não era ele. Nos instantes em que
se misturavam, um de volta ao outro, Ana trilhou com os olhos os lábios, o nariz, a curva das orelhas, o cabelo grisalho, estranhamente
grisalho, o deslizar da boca ao emitir as palavras. Os olhos de Ana
rejeitavam Renato.
– Seus olhos. Você vivia de olhos muito pintados. Aquele traço forte por tudo. É a primeira vez que vejo seus olhos. – Não era.
Costumavam tomar banho juntos, ele ensaboava seu rosto e gostava
especialmente de desenhar com as mãos leitoras o caminho das sobrancelhas, quantas vezes dormiram juntos, conheciam o anoitecer
um do outro. E depois, o amanhecer. – Você fica bem assim. Faz sim
muito tempo... vamos para algum lugar, que tal se andássemos pelo
Sena? Está frio, mas as memórias...
Clareavam em Paris. Não a cidade, mas os corpos. Escurecia
o céu: uma noite gélida era iminente. Que era Paris sem o equilíbrio
obtido por um acordo idealista? Dê-me a beleza, a beleza fria e eterna dos anos, que eu lhe oferto meu corpo finito e caloroso.
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Fazia tempo que esse reencontro sumira de suas esperanças.
Ana não acreditava em acertos do destino e agora, após tantos anos,
estavam eles em Paris, exatamente como haviam planejado, terá de
me mostrar a sua Paris um dia, e lá estavam. Ao se depararem com
a Rue Bonaparte, em meio às trivialidades de quem não sabe ir direto ao ponto, Ana percebeu-lhe um resquício por baixo do pesado
sobretudo. Renato, após uma vida toda, usava um cachecol que ela
lhe fizera no passado.
– Então, você se casou?
– Não, não me casei. E nem poderia. Tantas viagens... ainda gosta de ler? – Ana não lia mais. Eram diversas as tentativas,
livros começados, as linhas das páginas se mesclavam a pensamentos desfigurados, precisava sempre reler os parágrafos e, ao final,
mesmo se terminasse, sentia que nada fora absorvido, como se
não pudesse reter mais nada que viesse de fora. – Vai adorar uma
livraria famosa que há por aqui, Shakespeare and Co, já ouviu...?,
circulavam por aqui Allen Guinsberg, Henry Miller, imagina? Ainda
lançam novos poetas, você sobe uma escadinha bem íngreme, as
leituras lá...
Renato tinha uma pinta no olho direito, e Ana, deixando vagar
as palavras que chegavam aos seus ouvidos, tentava inventar onde
estava aquela pinta, teria ele a removido por qualquer motivo, por
uma ideia que lhe surgira em meio a esses anos todos?, um médico,
um médico pode ter sugerido ou uma mulher, sim, uma mulher, não
é possível que um homem passe anos a fio sem se casar. E enquanto
pensava nisso, Ana levava os olhos para o pedaço do cachecol à
mostra, descuido?, por baixo do sobretudo.
A livraria tinha ares invioláveis, qualquer visitante poderia sentir-se como Guinsberg, tal era a força do lugar. Os livros empilhados
de maneira desleixada, jogados por todos os cantos feito pedaços
quebrados de toda a história humana, davam o tom austero ao lugar
que antes parecia um templo ascético e não o reduto da boêmia.
Renato irrompia naquele lugar, e Ana o devorava, tentando roubar
seu passado.
– Venha, vamos ler um pouco. Que é que vamos escolher...
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Renato tivera fases, ela sabia, fases em que lera o mundo – Balzac e Stendhal, amor a Dostoiévski e ódio a Turguêniev, ele já tinha
lido Ulysses antes dos vinte. Ana ia em direção à coleção de Oscar
Wilde, eu me lembro que ele ama Oscar Wilde, mas, no instante em
que se apossava do livro, Renato deteve sua mão, sem tocá-la.
– Já leu os contos de Nabokov? Vai gostar especialmente de
um: “...good-bye, dearest... She walked alongside, tall, thin, wearing
a raincoat, with a black-and-white scarf around her neck, and a slow
current carried her…” Eu vou comprar para você.
Antes que dissesse que não, que não lia mais, que nada daquilo importava, que nada mais importava, Ana notou um leve tremor
nas mãos de Renato, as mãos que pagavam o livro. Ele está nervoso,
pensou. Mas por que nervoso, após tantos anos?
– Agora poderíamos comer algo, que acha? Eu conheço uma
crêperie em Saint-Germain e tomaremos vinho, que acha?, ou cidra,
tomam muita cidra aqui, eu já...
A escuridão dos becos até o Quartier Latin parecia não incidir
sobre a escuridão que pairava entre Ana e Renato, de Ana para
Renato, não ao contrário, pois Renato falava, falava sobre o clima,
discursava sobre as estátuas, monumentos que explodiam de cada
esquina da velha Paris, ele parecia saber as histórias que atravessavam os milênios como se elas houvessem nascido em seu coração,
falava das pontes, de Saint-Michel, dos clubes de jazz e Josephine
Baker. Por vezes o silêncio decepava uma palavra ao meio, e Renato passava a assobiar qualquer cantiga, deixando Ana para suas
ilusões. O cheiro de Renato tentava rasgar o forte lençol de colônia
francesa e, assim, Ana se embebia, sorria numa boca fechada, desacreditava, olhava de esguelha, será ele mesmo? Renato tinha um
sorriso que avançava para os olhos, olhos sorrisos, ainda não vira
aquele sorriso naquela noite, ele mesmo?
– Que tal se não tomássemos nada? Vamos, vamos até a Ponte
Neuf, que acha? Lá nós...
Fez que sim com a cabeça, não fazia diferença, nada mais
fazia diferença, Ana não se lembrava de como chegar até a Ponte
Neuf de lá, as ruelas só eram claras a quem conhecia Paris inteiraVoltar ao sumário
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mente, que tudo não esteja tão cheio como de costume, os turistas
inflamando, esparramando-se pelos bancos, fotografando seus corpos finitos em cima de uma paisagem eterna. No chão, avistou uma
pedra e pensou, talvez ele se lembre, talvez, fingiu que arrumava os
sapatos enquanto pegava e guardava a pedra.
– Imagine isso aqui há mais de mil anos? E, nós aqui, parte
disso, nossas mãos tocam esse granito, granito de reis, jacobinos,
filósofos e nazistas, e nós aqui, nessa cidade, somos nós o pano de
fundo. Assim como os reis, jacobinos, filósofos e nazistas. E os mendigos, os sonhadores, os ratos. Cada um foi construindo o seu chão,
infiltrando-se por seus becos e enganos, destruindo, reconstruindo,
ela, personagem principal: Paris não pode ser pano de fundo para
nada. A vida infinita não é pano de fundo para nada porque é eterna. Que são as histórias humanas em meio a esses tijolos, concretos
e belezas? A beleza e a vida estão no que não morre. Tem que estar.
Do contrário... Isso sim é que é vida, não nós. Nós passamos. A
nossa história, nós dois, passa. Isso fica.
Encostados na mureta da ponte, encarando o Sena, Ana e Renato não entendiam a grandeza daquilo tudo, perpassando o olhar
por Henri IV, o Louvre ao longe, os séculos aferrados diante de si,
mas, mesmo assim, ela, num lapso, atirou no rio a pedra, que fincou
o presente naquele passado, no passado de todos, no passado deles,
ele se lembra? A pedra furou quase imaculadamente a água, mas
Renato estancou. Uma gota rebentou, lágrima invasora, e escorreu
por seu rosto como uma resposta previsível a um passado perdido. O
silêncio e a escuridão maiores que a luz, maiores que Paris.
– Mãe, eu não pretendia...
A palavra “mãe”, misturada a tantos anos, desencontrava-se
em Ana. Vá se afastando, afastando. Isso. Da distância, vê-se melhor. Olhos absortos.
– Mãe, o que nós podemos contra essa beleza, esse infinito...
nosso passado?
– Contra..., Renato?... nós temos esse dia, essa noite – disse
isso fechando os olhos, olhos apertados, sim, olhos sorrisos, seus
olhos não suportam, Renato, nem os meus. A mão esquerda tocou os
dedos do filho e a mão direita, sinal-da-cruz.
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Jean e Suzette em Paris
Eduardo Reginato*

Fazia quinze minutos que os dois agentes observavam em silêncio o jovem, cabisbaixo, que respirava pesadamente. Outro homem
engravatado entra na sala e entrega uma papelada para o agente
mais velho que lê por alguns minutos e a seguir quebra o silêncio.
– Jean. Jean, me escute. Recebemos a papelada da Interpol.
Agora temos autorização para iniciarmos as gravações de suas declarações. Amanhã à noite chegarão alguns agentes vindos de Lyon.
Eles querem dar continuidade aos depoimentos. Você me entendeu?
Quero que você tenha consciência de que tudo será gravado – o
agente mais velho fala para o microfone no centro da mesa – Depoimento de Jean Buarque, brasileiro, natural do Rio de janeiro. O
mesmo recusou a presença de um advogado. Data do arquivo: 24
de agosto de 1995. São exatamente 15 horas e 13 minutos. Jean,
agora é com você. Conte o que aconteceu com Suzette. Qual o envolvimento entre vocês dois e o atentado ao metrô de Paris em julho
passado?
O agente mais velho empurrou o microfone para Jean, mais
cabisbaixo, num fio de voz.
– Bem... meu... meu nome é Jean. Jean Bu...Buarque. Tenho 32
anos e viajei para Paris a passeio há quatro meses, permanecendo
por lá durante três meses. Me hospedei em variados hotéis usando
nomes diferentes, porque eu podia ser todo dia uma pessoa diferente.
Tenho dupla cidadania, França/Brasil. Sou fluente em francês, italiano, inglês e espanhol, então sempre foi fácil viajar na Europa, principalmente na França. Naquele momento estava com bastante dinheiro
e desfrutei todos os luxos de Paris, durante semanas pulei de hotel em
* Mora em Niterói. Videomaker, roteirista e produtor de programas televisivos, escreve críticas cinematográficas, matérias jornalísticas e contos.
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hotel, na última semana estava no Beau Manior na rue de L’Arcade,
mas mudei para o George V e foi lá que conheci Suzette...
– Como isso aconteceu e quais foram as ocorrências seguintes? – interrompeu o agente mais novo, afrouxando a gravata e acendendo um cigarro.
Jean, sorriso amargo, levantou a cabeça e se ajeitou na cadeira.
– Bem... eu... eu estava tomando o café no Les Prince, completamente distraído com o seu belo jardim, quando aquela linda garota
chegou perto da minha mesa, abaixou os óculos escuros e perguntou
se eu me lembrava dela. Respondi que com certeza lembraria dela
se tivéssemos nos conhecido. Ela riu e disse que havia me confundido
com Jaques, um amigo que trabalhou com ela.
– Você sabia quem era ela? Reconheceu ela? – perguntou o
agente mais novo.
– Não. Não. Eu nem imaginava quem era ela. Fui saber de
tudo agora pela tv. Não leio jornais e assisto pouco à tv. Sou um
desinformado assumido. No entanto, a beleza e a simpatia dela
me cativaram e convidei-a para se sentar. Conversamos agradadavelmente por algum tempo. E, após o café e cerca de uma hora
e meia além, eu já estava completamente apaixonado por aquela
francesinha ruiva e comecei a acreditar que as minhas últimas 24
horas em Paris seriam marcantes. Não tinha nada a perder, então
arrisquei e convidei-a para caminharmos à margem do Sena. Acho
muito romântico. Pegamos um táxi e fomos para lá. Caminhamos e
aproveitamos para visitar muitas bancas dali e tivemos animadas
conversas com os bouquinistes, descemos a escada que leva à margem do rio e entramos num peniche, aproveitamos para saborear um
assiette fromage acompanhado com um delicioso cabernet. Foi nesse
peniche que nos beijamos pela primeira vez. Eu não acreditava no
que estava acontecendo. Estava simplesmente eufórico. Apaixonado
à primeira vista na cidade mais bonita do mundo! Qualquer pessoa
fantasiosa gostaria de viver uma história de amor em Paris.
“Passamos o dia visitando vários lugares pitorescos da cidade
que eram marcantes para mim. Fomos até Montmartre e ficamos na
escadaria de Sacré Coeur apreciando a vista e escutando os músicos
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que tomam o lugar de uma contínua alegria. A seguir chegamos à
Place du Tertre onde vários artista pintam e vendem suas obras. Suzette teve o rosto desenhado por uma artista de lá, chamada Flore Mediano. Ela me deu o quadrinho, mas acabaria perdendo-o no incêndio daquela noite. A seguir pegamos um táxi e seguimos na avenida
Montaigne até a Rond Point e fomos até a praça Charles de Gaulle
para ver o Arco do Triunfo. Ficamos abraçados bastante tempo diante
do impressionante monumento erguido a mando de Napoleão Bonaparte. Deixei para o anoitecer a chegada à Pont-Neuf, a ponte dos
namorados. Era, sem dúvida, a coroação simbólica daquele amor
que florescia em mim e, sem eu saber, estava tão perto de acabar.
Sobre a ponte nos beijamos e confidenciei que estenderia minha permanência em Paris e a volta para o Brasil ficaria adiada. E, naquele
momento, senti uma certa tensão no seu olhar, tentei não me preocupar com isso, acreditando ser minha imaginação e em seguida nos
hospedamos numa modesta pensão. Nesta pensão passamos parte
da noite fazendo amor e jurando ficarmos juntos por um bom tempo.
“Deixamos a pensão e rumamos de táxi, novamente, para Montmartre onde jantamos no Auberge de La Bonne Franquette. De repente,
um estranho se sentou junto de nós e apontou uma arma para Suzette,
mandando-nos segui-lo; na Rue Saint-Rustique entramos num carro e lá
estava outro sujeito, impressionantemente parecido comigo, que acreditei ser Jaques, o amigo que trabalhou com Suzette e com quem ela
havia me confundido de manhã. Eles esbravejavam. Jaques gritava
que o acordo estava rompido e que ela havia comprometido a célula
com sua irresponsabilidade e que teriam de executar o plano o quanto
antes. Suzette disse que estava cheia de tudo aquilo, que havia cometido um erro, que não contassem com ela, que estava fora. Jaques atirou
na cabeça de Suzette. Eu agarrei a arma e outro tiro acertou o motorista que perdeu o controle e capotou num declive. Fui lançado para fora,
e o carro rapidamente se incendiou. Fiquei desorientado por um tempo
vendo o carro em chamas com Suzette, meu amor, seu quadro e seus
segredos carbonizando-se na minha frente. Desesperado, voltei para
o hotel, peguei minhas coisas, segui para o aeroporto e voltei para o
Brasil. Tempos depois, vi meu retrato falado e a suspeita de estar envolvido num atentado terrorista, então resolvi me entregar. É só.”
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Jean limpou os olhos e o rosto, úmidos de lágrimas. Enquanto
isso o agente mais velho atendia a uma ligação do interfone, sussurrando algumas coisas; momentos depois, ele desligou. Indicou para
o agente mais novo abrir a porta, e dois outros homens entraram.
– Sr. Jean, após sua apresentação à polícia, entramos em contato com seus familiares que enviaram dois representantes para conversar conosco. Creio que conhece o Dr. Jorge Bacelar, advogado
de sua família há décadas, e o Dr. Dante Pimentel, neurologista e
médico, amigo de sua família há anos. E foi através de seu médico
que soubemos de uma peculiaridade. Dr. Dante, por favor, diga no
microfone o que você me relatou ao interfone.
O médico cumprimentou os agentes e olhou profundamente
para Jean que desviou sua cabeça, seu rosto lívido. O médico sentou-se à frente de Jean e falou no microfone.
– Jean Buarque é meu paciente há cerca de sete anos. Jean
sofre de uma doença degenerativa incurável. Lutamos há anos para
estabilizar a doença tentando vários tipos de tratamento. Estivemos
na França no mesmo período que antecederam os atentados. Nesses
três meses, Jean foi submetido a um extenuante tratamento intensivo para prolongar um pouco mais a sua vida. Eu fiquei todos esses meses junto dele, acompanhando-o na sua terapia diária. Além
dessa doença degenerativa, Jean sofre de pseudologia fantástica,
um distúrbio de personalidade atualmente mais conhecido como
transtorno factício em que o paciente conta histórias complexas e
intricadamente detalhadas sobre sua vida presente e pregressa. Tais
histórias beiram a plausibilidade e quanto mais é confrontado mais
inventará histórias convincentes. Acredito que ao ver o retrato falado
apresentado na tv, coincidentemente parecido com ele, Jean criou
uma história que para si era completamente real e havia acontecido,
não aguentando a pressão por acreditar ter vivido tudo aquilo, ter
perdido um grande amor e ser suspeito de terrorismo, ele resolveu
se entregar.
– Doutor, isso quer dizer que nunca estiveram em Paris? – perguntou o agente mais novo, perplexo.
– Sim. Isso quer dizer que essa história, esse dia, essa noite,
Paris, nunca aconteceram.
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Lua de fel
Simone Pedersen*

José Geraldo foi convidado a morar um ano na Finlândia,
onde faria um estágio na matriz da empresa. Foi com a esposa, os
filhos já eram adultos e os visitariam nas férias. Eles imaginavam que
todos os países eram muito próximos na Europa e, entusiasmados
com as estradas maravilhosas, decidiram viajar de carro para apreciarem as paisagens bucólicas que talvez nunca mais tivessem oportunidade de apreciar. Ah, Europa, finalmente o sonho se realizaria!
Durante a longa e exaustiva viagem, o estresse foi tomando conta do
casal que começou a dialogar de forma pouco civilizada.
– Amor, você sabe que a vida toda eu sonhei em conhecer a
França, não é mesmo?
– Sei, querida, você já repetiu essa frase 38 vezes desde que
chegamos à Alemanha. Aliás, não fosse esse seu grande sonho, eu
jamais teria atravessado toda a Finlândia, Suécia, Dinamarca e Alemanha para subir numa torre metálica...
– Zé, é assim que se fala: Torre Eifééu. Com bastante ênfase
no “fé” para ficar chique, tá bom, mon cherry? E você prometeu que
me levaria para conhecer o melhor da Europa quando nos mudamos
para o Polo Norte, quero dizer, norte da Finlândia. Poxa vida, meu
dente dói quando faço biquinho para falar francês.
– Chique, chique, você pensa que tudo na França é chique
e mais nada. A França é cultura, querida, França é muito mais que
Champs Elysées com suas lojas de grife. Começa no Museu do Louvre onde fica o quadro do verdadeiro amor da minha vida, a Monalisa, e termina no Arco do Triunfo, onde tem o túmulo do Soldado
Desconhecido, você sabia? Aliás, repito: nem pensar em comprar
nada lá! Eu te levo na Galeria Lafayette e te dou 100 euros.
* Mora em vinhedo (SP). Colunista do jornal Folha de Vinhedo, é autora do livro
infantil A vila felina. Premiada em Crônica no Prêmio UFF de Literatura 2008.
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José Geraldo quase engoliu as últimas palavras sabendo que
a esposa teria um de seus acessos de louca, mas ele tinha que deixar
claros os parâmetros da viagem.
Josefina estava ficando irritada, ela vira o marido pesquisar
horas no Google e agora ele tentava impressioná-la como se o conhecimento todo viesse dos bancos escolares.
– Se o soldado é desconhecido como que eu iria conhecê-lo,
hein? Cem euros? Você é muito muquirana “meu ameur”, temos que
pensar grande quando estamos num grande país, eu quero milzinho...
Dessa vez foi Josefina que pronunciou as últimas palavras quase inaudivelmente, sabendo que o esposo não concordava com sua
coleção de bolsas e sapatos coloridos.
Geraldo fez que não ouviu, ignorou a mistura de português
com francês do “meu ameur” e continuou a estudar sua planilha com
o cronograma, hábito adquirido como engenheiro por mais de 20
anos, enquanto tentava se lembrar do que havia visto naquela mulher quando se apaixonara por ela.
– Olha, Fina, vamos planejar. Eu já fiz as reservas numa pequena cidade do interior chamada Nangis. De lá podemos conhecer
os campos de alfazema, cidades medievais que já inspiraram até
Van Gogh com seus girassóis elegantes. Lá tem um hotel charmoso
com quartos diferentes. Isso mesmo, cada quarto tem uma decoração
diferente, inclusive a cor das paredes. Como a França é o país do
amor, pensei em pegar o quarto vermelho... ou roxo...
– Meu cereja-cherry, pode parar de me lançar esses esgares
de vampiro, isso aqui é França, não Pensilvânia. Roxo? Você está
louco? E se tiver obras de arte moderna? Quero um quarto cor-de-rosa igual ao de Maria Antonieta quando se casou com Luís XVI e
moraram em Versailles. Aquilo sim que é casa e não aquele apartamento minúsculo que você comprou quando nos casamos...
Novamente fazendo de conta que nem a ouvia, ele tentou
manter a tranquilidade, afinal sabia que sexo não era exatamente
prioridade para sua esposa havia pelo menos uma década. Nem
dele. Vivia cansado e já se acostumara ao celibato.
– Iremos a Paris de trem, demora pouco mais de uma hora e
não precisamos nos preocupar com estacionamento, afinal lá não se
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encontram vagas facilmente. Em Paris usamos o metrô que é muito
moderno ou participamos do projeto Paris de bicicleta...
– Bicicleta? Como posso ser chique de bicicleta? Vou ficar
toda suada e melada, minha maquiagem vai escorrer e corro o risco
de uma parada cardíaca...
– Não sei, pergunte as francesas, além de chiques elas não
têm aqueles buraquinhos nas coxas de que você tanto reclama. E
aqui não é o Rio de Janeiro, o clima é ameno, ninguém fica suado
nem melado. Elas se cuidam, se alimentam bem e não são sedentárias, caso você queira saber a resposta sem a humilhação de mostrar
a bunda mole para elas.
– Celulite, Ce-lu-li-te! – gritou Josefina perdendo a paciência.
Nada a afetava mais do que falar de sua aparência. Ele já a
provocara chamando-a de Fina, apelido carinhoso de quando eles
namoravam, e ela pesava 24 quilos a menos. Era jogadora de futebol feminino quando jovem. Aí vieram os filhos, e ela foi largando
tudo. Mas isso foi há mais de duas décadas. Hoje o esporte preferido
dela era cozinhar, e o seu passeio diário à pastelaria não ajudava
em nada a sua dieta. Ela continuou irada:
– Já te falei que não é buraco, e se eu vivesse de dieta mediterrânea também não teria celulite, tá? Ou se eu caminhasse pelo
maravilhoso Jardim de Luxemburgo todas as manhãs... Até se você me
levasse à Euro Disney para relembrar a minha infância eu emagreceria uns quilinhos... Parece que vou ficar com dor de dente, que saco!
– Tá louca, mulhé? Para e pensa, nós, com meio século de idade, cumprimentando o Mickey, só me faltava essa... O máximo que
eu concordo é visitar a Notre-Dame, e você comprar um livro com a
história do corcunda Quasímodo... Você sabia que essa catedral foi
dedicada a Maria, mãe de Jesus, e é um dos símbolos máximos da
arquitetura gótica na Europa? Eu quero subir nas torres, dizem que a
vista é de tirar o fôlego...
– De corcunda me basta você, olha essa postura, Zé Geraldo.
Senta direito, já cansei de te falar. Então podemos passear ao longo
do rio Sena, beliscar queijos maravilhosos e nos embebedar com um
delicioso chardoniu. Você sabia que no verão os parizenses tomam
sol ao longo do Sena?
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– Chardonnay, dona Serafina, Chardonnéé, com biquinho, e
não são “parizenses”, são “parisienses”, não vá me fazer passar vergonha. E se pronuncia Parri e não Parissssss... Esquece esse sotaque
carioca que dá muita bandeira, s’il vous plaît.
– Zé – gritou desesperada. – Ai, ai, ai, tá doendo muito meu
dente!
– Pelo Corcovado, Josefina, justo agora que estamos adentrando a França, você apronta mais essa. Onde já se viu, eu não te falei
pra arrancar tudo e colocar uma dentadura? Eu não aguento mais
gastar com esses dentes.
A dor era tão intensa que a pobre Josefina nem conseguiu retribuir as ofensas e começou a chorar. Os dois não falavam francês,
falavam muito mal o inglês, mas conseguiram se explicar no posto de
gasolina mostrando o rosto inchado.
Seguiram até um pequeno consultório numa cidade próxima.
Não tiveram condições de observar o charme das ruas estreitas e
casas medievais, decoradas com as mais singelas flores primaveris.
Nem o cheiro de alfazema no ar.
Dentro do consultório, a recepcionista fez um gesto e mandou
que se sentassem. Josefina estava desesperada, afinal tinha pavor
de dentista. Observou que havia uma senhora loira de olhos claros,
alta e esbelta que deveria ser francesa. Um senhor de idade avançada que parecia não estar nem um pouco contente com o atendimento de emergência atrasar seu horário marcado. E no canto, lendo
uma revista de moda, uma moça de cabelos negros e olhos castanhos que não tinha mais que 1m60 de altura. Escolheu a moça e, se
enchendo de coragem, enrolou a língua o máximo que conseguia,
mesmo sem saber mais que cinquenta palavras no idioma?
– Do you speak inglês?
– No.
José Geraldo fez ar de desaprovação e saiu da sala bufando.
Ele se envergonhava com tudo. Ela sabia que conhecia poucas palavras em idiomas estrangeiros, mas a dor e o medo eram tão grandes
que a fizeram criar coragem de tentar uma comunicação, nem que
para isso ela precisasse usar as mãos como uma artista de teatro
mambembe.
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– Sprechen Sie Deutsche?
– No.
– Parla italiano? – perguntou mesmo sem conhecer o idioma,
na esperança de que um idioma latino a colocaria mais próxima de
uma possível ajuda...
– No.
– Ablas espanhol?
– Não, eu só falo português – respondeu a senhora com sotaque lusitano.
Josefina abriu um sorriso imenso que a fez gritar de dor e
abraçou a portuguesa sem nenhuma cerimônia. Não era ano de
epidemia de gripe suína, felizmente.
O dentista era profissional de excelente formação e muito atencioso resolveu o problema de Josefina perfurando um buraquinho no
dente inflamado para aliviar a dor, receitou antibiótico e disse que
procurasse um dentista assim que retornasse à Finlândia, traduziu a
simpática jovem portuguesa.
Mas ela não voltaria sem antes passar um dia e uma noite em
Paris, como sonhou desde menina. Mesmo que fosse com o rosto inchado, um dente furado e um marido chato. O que ela não esperava é
que depois que o cansaço passou, e os dois andaram de mãos dadas
pela capital do amor, o mau humor de ambos passou e o que começou no fel terminou no mel, contaminados pelos encantos de Paris.
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Pares
André Salviano*

Ana... Apenas Ana. Talvez até mais que isso, só que eu não
conseguia enxergar. Devagar desci as escadas no ranger de joelhos
e das lembranças, da perfeição nada restou, apenas Ana. A solidão
dos últimos meses chegava a fazer bem, o ponto de vista de qualquer
um dá direito a isso. Esse é o meu, a minha vida, ou ex... Ah! Esses
cheiros de domingo ensolarado aliviam qualquer barra, ainda dez
da matina e a maresia a beijar meu rosto, o mesmo que deixou de
ser beijado por ela há tempos. Outras vieram, mesmo assim... Arrisco dizer que reclamo de barriga cheia e para tanto uso o exemplo
do meu irmão mais novo, que casou antes, que tem belos filhos,
que tinha a esposa dos sonhos até que, até que ela o traiu com um
colega de trabalho e sumiu, notícias últimas afirmam que Madri é
o pouso atual, nada confirmado, nenhum cartão de aniversário ou
natal para os filhos, aquela mulher...
Ana sorria e o mundo parava, ou melhor, girava só pra nós
dois. A Torre Eiffel feita de lego, tiramos uma foto lá em cima que
foi usada como papel de parede do micro do trabalho por exatos
seis meses. As covinhas, detentoras de trocadilhos infames de minha
parte, prenunciavam nosso destino, mas agora o que eu penso é que
amores líquidos devem ser vividos como bem recomendou o grande poetinha. Lírico demasiado, sofri as consequências de um sonho
onde o fim nunca é como imaginamos, simples, esses sonhos não têm
fim. Ainda vago por essas estradas oníricas sem ter noção do paradeiro, e quer saber? Acho isso o maior barato. Pesadelos onde se cai
indefinidamente não entram no repertório, até porque prefiro sonhar
* Mora no Rio. Bacharel em Letras pela UFRJ, graduando em Tecnologia em Sistemas
de Computação pelo CEDERJ, trabalha na COPPE. Textos publicados em várias
antologias.
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acordado, estar no comando, Ana sempre reclamava, um doce de
menina, chateava-se com isso, demos boas risadas juntos.
Ana surgiu numa tarde chuvosa procurando abrigo nas amendoeiras da beira do Sena, parecia uma francesinha, por lá desde
os oito anos, Oh! minha infância querida que os anos não trazem
mais! Formou-se psicóloga na cidade luz, vez por outra saudosa do
país tropical pilheriava meu péssimo francês, detesto fazer biquinho.
Caminhamos e conversamos feito velhos amigos, nada de paixão à
primeira vista, desacredito desse poder, mas a danada veio nel mezzo
del camin enquanto passeávamos pela charmosa Avenue Emile Zola,
já sem a chuva que nos apresentou, até que andamos e andamos
e paramos no Café Lutetia, toda essa aura romântica e histórica
ajudou, trocamos olhares molhados, telefone, planos e divagações,
ficando a promessa de novo encontro. Achávamos tudo muito divertido e flertamos filosofando sobre a casualidade da vida.
Ana parecia menos do que eu precisava, eu não conseguia
enxergar. Devagar caminho na praia e vejo todos esses corpos sarados desfilando, chego a ficar um pouco envergonhado dessa barriguinha de chope, bebedor inveterado das loirinhas serpentinadas,
delicioso costume carioca, horário de verão então... Ela somente
vinho (ou licores vez em quando), a ex-carioca nunca soube o que
é o chope no Amarelinho ou no Bar Luís, Cabernet Sauvignon, Merlot, e outros nomes de que não me lembro mais, deixaram de fazer
parte deste vocabulário condicionalmente feito de termos nacionais
e gírias várias. Certo horror à cultura da praia, o corpo denunciava:
brasileira, sim! Pelo menos de nascimento, neolatina, cresceu sem
entender bem aquela morenice, que se disfarçava por trás de cremes
e mais cremes e uma elegante ojeriza ao deus sol, ainda mais o do
hemisfério sul que mostra uma boa vontade maior que o irmão do
norte, apavorada! Ancas largas, seios pequenos, uma francesinha
que se destacava no meio de todas as outras, Paris parava, e ela
desfilava indiferente ao movimento de tantos pescoços, apenas Ana.
Eu ali extasiado...
Ana dizia que a feijoada de dona Anita e o calor dos primos,
que somavam mais de 15, era o que valia a pena. Adorava o AtlânVoltar ao sumário
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tico até mais que o Mediterrâneo, nada de torrar, horários preestabelecidos, outro ponto de discórdia, a diversão parecia não ter fim.
Ana foi a mais espirituosa mulher com quem travei discussões nessa
vida, insuperável. Ninguém conhecido hoje, essa praia podia estar
melhor, minha solidão precisa de pelo menos um oi e algum sorriso
amigo, bem, hora de voltar pra casa. O Brasil teve sabor diferente
pra ela durante o tempo em que brincamos de amar, foi o que escreveu na derradeira carta, para mim Paris passou a ser bem mais que
Paris, até porque não curto tanto viajar pra fora. Tanta história aqui
dentro. Ana, numa de suas minipalestras quando saíamos de um cinema em Botafogo, afirmou que eu era uma espécie em extinção, a
globalização ia dar conta dos últimos exemplares, tudo isso porque
eu disse que Truffaut era um merda-chique. Falei só para provocá-la,
adorava isso, o polêmico cineasta, crítico e sei lá mais o quê fazia
parte do sagrado altar de Ana, aquela intelectualzinha de bunda
grande me cegou por muito tempo. E só agora vejo.
Ana não pediu, talvez nem quisesse, acho que sequer passou
por qualquer pensamento mais apaixonado dela... Quase fui atropelado por uma patinadora loura, mas deu tempo de anotar a placa,
e que placa... Despediu-se da mesma maneira, sem pedir licença
e nada demais nisso, errado fui eu, lírico até dizer chega: vislumbrei filhos, um lar doce lar e todas essas coisinhas que pra nossa
sociedade constituem a vida dourada. Chamaram-me ingênuo, mas
percebi dias atrás numa mesa de bar que eu nunca fui enganado,
tudo foi tão claro, claramente maravilhoso, cheio de luz e verdade.
Alguns preferem mentiras, uma união que se baseia na escuridão
das frustrações múltiplas compartilhadas, nada disso... Fomos verdade, onde passamos, dormimos, sorrimos, brigamos, transamos, juramos. Muita verdade. Aí está a outra parte do aprendizado, ninguém
compreende. Mesmo eu demorei a chegar a todas essas conclusões,
bendito chope numa ótima companhia, e tudo se fez nítido. Ana foi
muito mais do que pude compreender, sou grato por mais isso. Dois
a zero? É pouco, Zé Carlos, nosso time hoje vai arrebentar, não,
não vou ao bar do Pepe, vou dar uma sossegada, mas se der o seu
placar tem três chopes garantidos lá.
Voltar ao sumário

Conto

170

Ana ligou, a nova, a outra, a que me diz... Sempre a dizer,
assim, ouvindo, ouvindo, apaixonando... Anas intelectuais, fraqueza
que adquiri numa viagem que começou blasé, jamais me livrarei da
verdade. Hoje enxergo muito mais. O jantar está marcado, a vida
está marcada. Os passos são diferentes, o mesmo nome alhures, um
outro eu com o mesmo nome. Cultivamos pares e estes parecem mesmo ser a formação ideal. Solidão? Só depois de amanhã, quando
Ana voltar pra sua casa.
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Paris – ano 1000
Roberto Klotz*

“Qui habet aures audiendi audiat” – Quem tem ouvido para
ouvir, ouça.
Patevotrix traduziu estas palavras celtas ao latim e agora as
gravava a fogo no couro curtido do cordeiro nada cristão.
Isto foi em Paris a dois meses da virada do primeiro milênio.
Aos 13 anos de idade, Patevotrix queimou o lado esquerdo
da face com óleo fervente. Foi tratado por três anos por um sacerdote com chás e emulsões. Agora, aos 95 anos, com postura ereta
e apenas um olho na carne disforme do rosto, Patevotrix continua
nos estudos que o mestre lhe ensinara. Herdou do druida centenas
de vidros com os mais variados líquidos e pós. Essências, temperos,
ácidos, cristais, cascas, folhas, pelos e tudo que a mente humana
puder acondicionar em vidros pequenos, médios ou grandes. Herdou também duas paredes de estantes de escritos com documentos
romanos, gregos, celtas, bretões e até papiros egípcios. À luz de
vela, lia de tudo: filosofia, medicina, astrologia, botânica, fauna,
antropologia...
Entre os manuscritos encontrou a fórmula para a poção da
longevidade. Esta ele não traduziu. Desconfiava que a humanidade
ainda não estivesse pronta.
Na segunda noite da lua nova coloque sete cascos de
tartarugas brancas bem lavadas no interior de uma ânfora de azeite junto com uma ferradura usada, acrescente pó de raiz de carvalho e um par de olhos de uma
* Mora em Brasília. É autor dos livros de crônicas Pepino e farofa, Quase pisei e Von
Silva (inédito).
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coruja da cor do ébano. Deixe fechado por três dias,
enrolada num lenço de seda vermelha. No quarto dia,
acrescente uma moeda de ouro. Das grandes. Embrulhe
de novo no lenço e guarde sob a terra até a quarta
lua cheia. Coe com o lenço vermelho e acrescente uma
pitada de almíscar.
Tome duas colheres ao dia enquanto tiver lucidez. A
primeira quando o sol desperta e a segunda quando a
noite adormece o sol.
O recluso velho de barbas brancas passava o dia em um enorme espaço iluminado por dezenas de tochas. Ele preferia aquele
subterrâneo à luz solar. Assim ele não precisava ver os homens e
cachorros sarnentos disputando comida nas feiras fétidas às margens
do esgoto do rio Sena.
Para ele, aqueles eram os primeiros sinais do fim. Das trevas.
Quando o sol e a lua se fundirem num cometa incandescente fagulhando terror.
Patevotrix quase não dormia. Era inquieto e meditabundo.
Parecia captar a linguagem dos deuses sussurrada no crepitar da
fogueira.
Paris, centro do mundo, fundada por celtas, invadida por romanos que a nominaram Lutécia, e que depois foi retomada pelos
francos e passou a ser Paris. O destino de Paris é ter as ruas cheias
de estrangeiros falando línguas estranhas.
Os sinais estão claros para Patevotrix. O papa reinou apenas
três anos e faleceu. Escolheram um francês, Gerbert d’Aurillac, que,
outrora, durante dois invernos, frequentou as estantes e misturou líquidos junto com Patevotrix. Agora é o papa Silvestre II. É ele que se
entende com o frágil rei dos francos, Roberto II, o Pio. Roberto II é
filho de Hugo Capeto, da dinastia dos capetinos.
Patevotrix resmungava baixinho: ninguém me engana – ejudus
farinae – são da mesma farinha. Qual deles será o anticristo?
Todos os dias, as palavras encontradas em um manuscrito datado de Lutécia, Anno Domini CCCXIV, martelam seus pensamentos:
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E assim, com o novo milênio, tudo será anulado. Um
dia, uma noite... Paris será um apenas o resto de uma
enorme fogueira.
O vento dará o sinal. Serão dois dias de vento assobiando a música de satanás. No terceiro dia, as árvores serão arrancadas aos céus. O céu as mastigará e
vomitará neve de carvão e alcatrão. O dia será noite.
As trevas darão lugar aos trovões e relâmpagos que, de
tão fortes, iluminarão o interior das casas. Para amainar o frio, a Terra será rasgada e do ventre brotarão
labaredas imensas. No sétimo dia, água salgada com
cheiro de enxofre tomará as fendas abertas e apagará
o fogo. Quando tudo estiver acabado, no silêncio absoluto, a peste sairá em busca das almas sobreviventes.
Nem mesmo cadáveres putrefatos escaparão das doenças purulentas.
Faltava apenas um mês para o novo milênio. Ao entardecer,
Patevotrix, pela primeira vez, não tomou uma colher de azeite temperada com almíscar.
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Paris refletida
Maria Eduarda Ramos Mesquita de Sant’Anna Chagas*

O telefone tocou por volta de meia-noite. Marcos, que tinha
acabado de se deitar, levantou para atender. Era sua mãe, que telefonava do Rio de Janeiro. “Desculpa, filho, te acordei? Resolvi comemorar meu aniversário aí com você. Estou indo para Paris com a sua
irmã e com a Marina.”
Marcos, um pouco desconcertado com essa brusca interrupção
no mês que escolhera para ficar sozinho com sua liberdade recémadquirida, tentou argumentar com a mãe, dizendo que comemoraria
o aniversário com ela depois e que o apartamento que tinha alugado
era pequeno. Mas ela estava decidida. “Não tem problema, eu levo
um colchão. Já comprei as passagens.”
Ele, então, se conformou. Brigar com a mãe seria inútil e desgastante. Por um lado, seria bom mostrar Paris à única filha e estar
com a irmã e com a mãe que, apesar de teimosa, era ótima companhia e sempre fazia tudo a seu alcance para agradar a família.
Agora que ela queria tanto passar o aniversário com ele na cidade
Luz também não seria justo pedir que ela esperasse em casa.
De manhã, passeando pelas margens do rio Sena, Marcos
pensava em tudo que acontecera no mês anterior à sua ida para Paris. Era a terceira vez que se divorciava. Sua família não entendia ou
apoiava. Como ele podia terminar assim, de uma hora para outra,
um casamento tão sólido e com uma pessoa de quem gostavam tanto? Só podia ser crise de meia-idade, não tinha outra explicação.
A família também ficara surpresa quando ele anunciou que
iria tirar um mês de férias na capital francesa, mas não era a primeira vez que ele recorria à cidade em momentos de crise. Sua mãe
* Mora no Rio. Cursa bacharelado em Psicologia na UFRJ e Comunicação Social na UFF.

Voltar ao sumário

Conto

175

relembrava que, logo após sua formatura na faculdade de direito,
ele tinha ido passar um ano em Paris, de onde voltara decidido a estudar letras. Foi assim que, contrariando seu sonho de vê-lo se tornar
desembargador, ele se tornara professor de literatura de um colégio
de classe média alta do Rio de Janeiro.
Agora, sozinho na cidade Luz, ele tentava descobrir o que estava
realmente sentindo em relação à separação. No Rio de Janeiro, eram
tantas vozes de amigos e familiares se manifestando acerca de sua separação que ele não conseguia escutar claramente o que a sua dizia.
Pensando, ele concluía que, por mais que gostasse de Carla,
estava cansado. Não aguentava mais a rotina, as reclamações e o
fato de se calar para evitar discussões bobas sobre a programação
do final de semana, ou sobre qual quadro ficaria melhor na parede
da sala. Na verdade, ele tinha medo de, nos últimos meses, ter se
calado simplesmente por não ter mais nada a dizer. Isso acontece!
O ser humano é tão capaz de se adaptar às mais diversas situações
que até o mais falante dos homens, em determinado período de sua
vida, pode se tornar uma pessoa calada, se as circunstâncias o silenciarem frequentemente. Então, de tanto não dizer, ele se esquece
como se diz até que, em algum momento, a necessidade da palavra
irrompe, fazendo a situação, a esta altura, insustentável, mudar.
Perdido nessas reflexões, Marcos continuou caminhando pelas
ruas de Paris, cada vez mais seguro de sua decisão. Se ele acabara
de perceber seu casamento, ainda que indiretamente, como uma
situação insustentável, não havia outra solução.
Chegando à Place des Voges, um dos seus locais preferidos
na cidade, Marcos se lembrou da semana anterior, já começando a
sentir falta dos dias que passara sozinho em Paris. Visitara Montmartre, a Av. Champs Elysées, o Jardim de Luxemburgo e, em uma noite,
chegou a dormir com uma francesa que conhecera em um bar em St.
Michel algumas horas antes.
O caso, entretanto, só havia reforçado seus questionamentos
durante as andanças pela cidade. Continuara pensando no que faltara em seu casamento mais recente: talvez afinidade, comunicação,
amor ou um pouco de cada, quem sabe.
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Ele refletira, mais profundamente, sobre o que era o tão falado
amor. Um sentimento, uma necessidade, uma invenção da modernidade romântica; ele, que tinha lido tantos livros ao longo da sua
existência, não sabia responder.
De noite, o professor retornou ao apartamento, e a família
chegou. Em um instante, Marcos viu seu pequeno quarto e sala lotar
com a presença das três mulheres mais estáveis de sua vida. No
fundo, Marcos estava mais feliz do que imaginava que ficaria com
a presença delas ali. Talvez um mês para refletir sozinho fosse um
exagero. Ele estava só havia uma semana e já estava se cansando
da falta de novidades do seu próprio pensamento acerca do que era
o amor. As mulheres chegaram em boa hora.
Depois de se acomodarem da melhor forma possível no imóvel
alugado, todos saíram para jantar, animados com o encontro em
Paris. No restaurante, fizeram planos para as duas semanas que ficariam juntos na cidade e combinaram que iriam visitar a Torre Eiffel
já no dia seguinte, conforme Marina, que acabara de completar oito
anos, desejava.
Na volta para casa, Marcos foi caminhando com a filha um
pouco à frente da mãe e da irmã. Ele aproveitou esse momento a
sós com a menina e perguntou o que ela estava achando de sua
separação. Ele sabia que, apesar de Carla não ser mãe de Marina,
que era filha da segunda mulher, ela desempenhava um papel muito
importante na vida da criança desde os seus três anos de idade.
– Ah, pai, eu amo a Carla, mas apoio o que te fizer mais feliz.
Você que tem que saber.
O pai ficou quieto por um tempo, feliz com a aprovação da
menina, que começava a falar da última semana de aula e das brincadeiras na escola.
– Mas, filha, calma, só mais uma pergunta. O que é o amor
para você?
Ele se surpreendeu com a pergunta difícil que tinha acabado
de fazer para a filha de oito anos, mas essa era uma questão tão
presente em seus pensamentos mais recentes, que ela foi dita com a
maior naturalidade do mundo.
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– Ué, o amor é o amor. É só sentir.
Marcos sorriu ao ouvir a resposta simples da filha, mas depois pensou: “É, vai ver que ela está certa. Como diz Clarice, ‘Não
se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento’.”
Com isso, então, por alguns segundos, parou de pensar e simplesmente sentiu a mão quente da menininha que apertava a sua e a
brisa fresca que acariciava seu rosto.
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A passante
Carlos Pessoa Rosa*

Encontro-me em Paris. Bêbado. Cheguei hoje cedo e não parei de beber. Encontro-me perdido em algum lugar entre a rua Monge e a Saint Jacques. Sem falar uma palavra em francês. É preciso
estar sempre embriagado. Com quê? Com vinho, poesia ou virtude,
a escolher. Mas embriaguem-se. Baudelaire, o escolhido foi o álcool!
Tento fugir de uma paixão. Ó louca por quem enlouqueço, te odeio
e te amo, eis meu dilema! Lembra-se, fantasma dos poetas?
O que estão olhando? Dane-se! Aqui é a cidade da liberdade,
ou não? Pouco me importa. Acredito que Paris consuma minha raiva.
O hotel fica na rua Mouffetard, mas ninguém entende minha pronúncia... Estou na rua Clovis, próximo à Èglise Saint-Ètienne-du-Mont.
Final de tarde. Não estou longe do hotel, é só passar o efeito de
embriaguez e me localizo. Os fantasmas de Pascal e Racine habitam
as colunas e domos desta igreja. Melhor me sentar... Não tardará a
escurecer e ameaça chover.
Um relâmpago e após a noite!... Entre as colunas, a mulher
de longos dedos e pescoço surrealista não me escapa da visão.
Acredito que ela também me viu. No olhar, furacão e doçura que
me obrigam a sair da posição e segui-la. Anda apressada, fugindo
da chuva e da noite próxima. Não vou deixá-la escapar, não sou
Baudelaire, um dia não me serve, menos ainda na eternidade. Não!
* Médico e professor, além de poeta, é contista e cronista. Autor de A cor e a textura
de uma folha de papel em branco (contos, 1998, vencedor do Prêmio Nacional
UBE – PE), Não sei não e Sobre o nome dado (prosa, 2008, editados pelo Coletivo
Dulcinéia Catadora). Como cronista, obteve o 1o lugar no Prêmio Stanislaw Ponte
Preta. Como poeta, é autor de Vitrais (premiado na UBE – RJ em 1992) e Factrais
(Prêmio Ruth Scott do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro), ainda inédito.
Finalista do Prêmio Rádio Francesa Internacional (1994, 1998). Publica na Revista
Dimensão.
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Agora mesmo! Ela veste roupa preta. Caminha com a leveza própria
das deusas. Vou segui-la até o inferno...
Rua Thouin com Mouffetard. Agora me lembro... leva-me de
volta ao hotel. Lá está o toldo zebrado, verde e branco. É onde ela
entra. Hospedada no mesmo local. Entro e não a encontro. Pergunto
à recepcionista: La femme? La femme? Desisto. Vou até o quarto. O
telefone toca. Quem poderia ser? Ninguém sabe que estou em Paris...
A voz é feminina, tenta me dizer algo: trente... Lógico, está hospedada no apartamento trinta. Desço. Há uma floricultura perto do hotel.
Compro rosas. Retorno e vou ao encontro dela. Bato duas vezes na
porta do apartamento 30. Ela é aberta lentamente. Inquieto, entro e
fecho a porta, aceito o calor vindo da mulher. Abraço-a com extravagância. Aperto seu corpo contra o meu, beijo os lábios suculentos,
o longo pescoço surrealista... Entrego-me cegamente ao impulso que
me arrasta! Nesse momento, melhor ter o fantasma de Racine.
E um clarão... depois a noite! Ao meu lado, a mulher adormecida. Passo a mão em seu corpo, não é estátua nem fantasma, mas
mulher em carne e osso. Baudelaire, o alhures; bem longe daqui!
Muito tarde! Jamais talvez! é verso que apenas serve à outra, a que
nunca mais, esta é a arma do escritor em todos os tempos para evitar
a solidão. E amanhece por aqui...
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O personagem
Henrique Bon*

Era um belo final de entardecer de outono e ele caminhava
sem pressa pela margem direita ao longo do Sena, esmagando desatento, sobre o piso do cais, as folhas amarelecidas, carregadas
pelo vento. A temperatura era amena, tendendo vagamente ao frio,
e o ar um pouco úmido pela silenciosa presença do rio à sua esquerda. Sentia-se, no entanto, confortável, com as mãos nos bolsos do
sobretudo e um chapéu, que lhe conferia alguma espécie de elegância anacrônica.
O tráfego declinava, assim como a tarde. Junto às ilhas, uma
luz oblíqua cintilava sobre as águas, na esteira de uma chata que se
afastava pouco a pouco, deixando atrás de si pequenas ondulações
na superfície que antes parecera sólida. As construções históricas,
com o poente que se desfazia, tornavam-se ocre, até que das mesmas restasse apenas o contorno sombrio contra a claridade rarefeita
de um céu com algumas nuvens, entre as quais brotavam, como pirilampos, as primeiras estrelas.
Fora um bom dia, por certo, estivera bem no trabalho e com
alguns amigos, logo ao findar o expediente. Sentia-se feliz e confiante. Deixara-os momentos antes para um longo caminhar solitário,
uma vez cumpridas as exigências laborativas e sociais. Chegando
às Tuilleries, tomou a Pont Royal por simples impulso, já que não era
aquele o caminho que habitualmente fazia para retornar a sua casa
na Rive Gauche. Talvez quisesse experimentar por mais tempo aquela silenciosa paz, aquela espécie de imobilidade do tempo por sobre
as águas do rio, estendendo indefinidamente a sensação, enquanto
* Mora em Cantagalo (RJ). Médico formado pela UFF, é psiquiatra. Publicou O único
olho de Lourenço Arribas (contos, 1983), Imigrantes (ensaio histórico, 2ª edição
revista e ampliada, 2004) e A noite dos peregrinos (romance, 2008).
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a luz declinava. Ele admirava a paisagem com a mesma disposição
de quem se descobre ante um quadro impressionista, examinando as
cores que se transmutavam do vermelho em direção à noite.
Não saberia dizer por quanto tempo ali estivera, a meio caminho entre as margens, debruçado sobre a amurada, a espreitar o
cenário e sentir o rio logo abaixo, que já mal podia ver. De suas
águas – lembrar-se-ia mais tarde – flutuava um odor envelhecido de
coisa decomposta; a rigor, o único reparo em uma noite na qual se
sentia pleno e apaziguado. De qualquer forma, permaneceu em seu
posto por tempo suficiente para que a ponte se tornasse deserta –
salvo por alguns poucos transeuntes – e uma chuva fina e improvável,
inicialmente como um simples borrifo, começasse a cair. A claridade
baça da iluminação pública de ambas as margens revelava, em suas
auréolas, os traços filiformes das gotas, e seus ombros tornaram-se
úmidos, de maneira que acabou por despertar de suas divagações e
pensou em finalmente seguir adiante à procura de um abrigo. Olhou
à volta. A luz artificial emprestava agora, ao cenário noturno, algo
de irreal, de vagamente fantasmagórico. Deu de ombros e preparouse para continuar.
Foi exatamente então que lhe veio à mente, como um súbito
lampejo, um livro que lera alguns anos antes, no qual o autor, em
determinada passagem, descrevia com profusão de detalhes uma
circunstância vivida por seu personagem sobre uma ponte do Sena,
ao sabor de uma garoa fina que o deixara só dentro da noite. Por
instantes hesitou sobre o local em que transcorrera o hipotético episódio, se a Pont des Arts ou a Pont Royal, o que, de qualquer forma,
não tinha qualquer importância. No entanto, orgulhava-se da memória, e como não haveria de saber, ainda que tivesse lido o livro
cerca de 20 anos antes? Sim, era de fato a mesma ponte, a Pont
Royal. Estava ali, portanto, no cenário exato que fora descrito e por
certo aquele texto esquecido voltara-lhe à mente por simples associação livre, motivada pela atmosfera em torno, em que a mesma chuva
e agora o frio pareciam conspirar para que a vida real, no caso a
sua, se transformasse em um simulacro da ficção. Tal ideia absurda
inicialmente provocara-lhe risos de autocomplacência, preparando-se
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então para dar meia-volta e retomar o caminho. No entanto, mal se
afastara um pouco em direção à margem, não tardou que deparasse
com uma forma escura, a poucos passos, mas sem que a tivesse percebido até aquele momento. “Trata-se de uma jovem”, disse consigo
mesmo, como se estivesse apenas seguindo o roteiro que o autor
lhe apontara anos antes. “Bobagem”, acrescentou em seguida. Mais
um pouco e a curiosidade o venceu. De fato era uma mulher nova
e esguia, trajada de negro, que se debruçara sobre a amurada e
parecia pressentir o rio, que já não se podia ver. Ele pôde notar, ao
cruzar por ela, a sua nuca por entre a gola do casaco e os cabelos
curtos. Sua pele molhada parecia fresca, refletindo a luz do lampadário central.
O que pretenderia ela? Por que estaria ali àquela hora, solitária e muda, sem parecer dar por ele? Imediatamente acorreu-lhe um
pensamento: Ela se jogará nas águas. Será esse o desfecho. Estava
agora a cerca de três metros, já de costas para a mulher e cogitou
voltar-se e segurá-la. Mas, se não fosse o caso? Como acabaria por
ser interpretada sua intervenção? Seria, talvez, confundido com algum desses maníacos do parque, de sobretudo sobre o corpo nu a
perscrutar por vítimas incautas. Hesitou por instantes, de qualquer
forma, toda aquela atmosfera lhe parecia irreal, confusa, como se
o pensamento estivesse envolto por uma espécie de gaze. O livro
e o cenário voltaram-lhe à mente, de forma obsessiva. E se não se
tratasse de um livro? Ou ainda, se estivesse ele inserido no livro?
Se o autor simplesmente se houvesse antecipado a ele, como em uma
espécie de texto premonitório? Estava aturdido, a respiração opressa.
Como deveria agir?
Os encontros são feitos do acaso – refletiu para si mesmo,
tentando encorajar-se. O que poderia acontecer se ele simplesmente
dirigisse à mulher uma palavra, lhe perguntasse algo para ouvir-lhe a
voz e ter oportunidade de lhe ver o rosto? Uma dama sem rosto, pensou, é como se não existisse. Afinal, uma face pode ser uma máscara,
mas é o que temos para nos revelar ao mundo. Como seria aquela
face? Transudaria o mesmo frescor daquela pequena fresta que se
abria entre a gola do casaco e os cabelos? Seria, ao contrário, uma
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habitante do Père Lachaise, já decomposta, que sairia pela noite à
procura de vítimas? Não. Seria deixar-se levar demasiado pela fantasia. Mas, de qualquer maneira, era um fato, ali estava ele sobre a
mesma ponte, na mesma chuva, a poucos passos de uma mulher trajada como descrevera alguém 40 anos antes. Não se poderia furtar
ao desconforto que lhe causava aquele insólito encontro.
Deu de ombros e tornou a caminhar sem voltar-se. No fim da
ponte, dobrou em direção ao cais, rumo a Saint-Michel. Sim, lembrouse distraído, tal como o personagem, também morava em Saint-Michel
– outra curiosa coincidência e nada mais. Cerca de 50 metros adiante, ouviu um baque como de um corpo que se precipita na água.
Parou estarrecido. Voltaram-lhe as indagações das quais pensara ter
se livrado momentos antes. Logo depois o silêncio foi tomado por
gritos repetidos que se afastavam ao sabor da corrente. Por quanto
tempo? Segundos, talvez. Os gritos continuaram decrescentes, cada
vez mais distantes até uma abrupta extinção, completa, irrevogável.
Por um breve instante, teve impulso de correr para a ponte, debruçarse à amurada, ou descer o rio ao longo do cais em direção ao grito,
mas dele ficara apenas uma reverberação em sua mente, e tudo à
volta já retornara ao mais aterrador silêncio. “Não está acontecendo”, pensou, tentando fugir à imobilidade. “Tenho dormido pouco”,
“estarei sonhando, por certo”, “despertarei em breve apaziguado e
nada terá acontecido”. Afastou-se como se fugisse. Pouco depois,
constatou que tremia. Sentiu-se extenuado e percebeu o coração que
se precipitava em galope, ainda que ele mal se movesse. Finalmente
voltou a caminhar e aprumou-se. Ao longo do cais, passou por alguns
rapazes excessivamente ruidosos. A vida parecia retomar o curso.
Na rua Dauphine, ainda aturdido, entrou em um bistrô para comprar
cigarros. O estranho é que nunca fumara antes.
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O roubo da Mona Lisa
Eduardo de Paula Nascimento*

O sol nascente refletia-se no rio Sena, colorindo a bela manhã do outono parisiense, quando bateram à porta da humilde residência onde morávamos, no bairro de São Germano. Procuravam,
claro, por Dupin, que acabara de resolver os bárbaros assassinatos
cometidos na rua Morgue.
Conhecera o Chevalier Auguste Dupin havia pouco mais de três
meses em uma pequena livraria de Paris, e sua capacidade de interpretação e raciocínio me surpreenderam mesmo antes de ele desvendar sozinho o caso da rua Morgue.
Fui eu quem atendeu a porta e o comissário de polícia de
Paris, que se encontrava acompanhado de três soldados, nem sequer respondeu à minha saudação de bom, dia. Parecia realmente
preocupado.
– O Chevalier Dupin, por favor.
– Ainda está em seus aposentos. Ele tem um estranho costume
de trocar o dia pela noite. A noite parisiense o agrada e...
– Por favor, senhor, é um caso de segurança nacional e, caso
o senhor não vá chamá-lo, eu mesmo irei – interrompeu intempestivamente o comissário.
– Eu faço isso, queiram esperar.
Rumei para o quarto de Dupin que provavelmente ouvira a voz
pouco educada do comissário e já se encontrava de pé.
– Não costumo começar o dia tão cedo assim, meu caro,
mas já percebi que o caso requer realmente minha atenção. Muito

* Mora em Franca (SP). Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, é executivo de uma empresa do setor alimentício. Poeta, escritor e
compositor, tem textos publicados em revistas e antologias.
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provavelmente roubaram o Louvre o que, comparado à rua Morgue,
é muito mais grave em se tratando da honra francesa.
– Mas ninguém comentou nada a respeito de nenhum roubo,
meu caro Dupin.
– E nem precisam. São 7:25 da manhã e o expediente de
faxina nas repartições públicas, inclusive museus, inicia-se às sete
horas para que, assim, deixem tudo limpo até iniciar-se o expediente
formal às oito. É elementar que algum dos funcionários, ao entrar no
museu, verificou o crime e acionou imediatamente a polícia. Isso nos
primeiros cinco minutos de serviço.
– Mas, Dupin, Paris possui mais de 30 prédios públicos atualmente e, mesmo que sua teoria esteja certa, como saber que foi
exatamente o Louvre?
– Elementar! É o único lugar possível onde a polícia levaria
20 minutos para fazer o trajeto entre a delegacia, o local do crime
e nossa casa.
– É impressionante! – interrompeu o comissário que ouvia a
dedução de Dupin ao lado da porta do quarto.
– E o que aconteceu, comissário? – perguntei, mais curioso
para saber se Dupin acertara do que com o próprio crime.
– Roubaram a Mona Lisa! Chevalier Dupin precisamos de seu
auxílio imediatamente para recuperá-la. Trata-se de um de nossos
maiores tesouros e é realmente um caso de segurança nacional.
– Apenas alguns minutos até que eu me vista adequadamente,
comissário, e eu os acompanho.
Chegamos ao Louvre por volta de nove horas da manhã e
encontramos um ambiente extremamente tranquilo, muito diferente
da expressão do comissário que explicou:
– Fizemos questão de não alarmar os turistas ou a imprensa.
Simplesmente fechamos o setor onde encontrava-se a pintura alegando reformas. Mas só conseguiremos suportar esta situação por mais
um dia e uma noite. Amanhã pela manhã, encontrando ou não o
quadro, teremos que comunicar à imprensa, o que será uma vergonha eterna para a França.
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– Farei o possível caro comissário – respondeu Dupin. – Podemos ir até a cena do crime, por favor.
– É por aqui, me acompanhem.
Com exceção do funcionário que noticiou o roubo, ninguém
mais havia se aproximado do local onde ficava a pintura, por determinação do comissário.
– A cena está praticamente intacta, senhor.
– Preciso interrogar os funcionários que fazem a limpeza do
local.
– O senhor acredita que eles possam ter algo a ver com o
roubo? – questionei Dupin, acreditando que sua mente já havia feito
alguma daquelas conexões absurdas.
– Tenho convicção de que não, mas preciso de algumas informações sobre os materiais utilizados na limpeza, principalmente a
cera que usam para lustrar o chão.
– É de carnaúba. E é renovada pelo turno da noite assim que
os turistas deixam o museu. O turno da noite encerra-se às duas da
madrugada – respondeu o chefe do setor de limpeza do museu.
– Isso quer dizer que o crime deve ter ocorrido entre as duas e
as seis da manhã. Tragam-me, então, por favor, uma boa quantidade
de farinha de trigo.
– Oras, não há tempo para brincadeiras, Chevalier Dupin.
Sabendo que aquilo realmente não era brincadeira, ordenei
ao chefe da limpeza que providenciasse imediatamente a quantidade de farinha de trigo que houvesse disponível nas proximidades.
Passados alguns minutos, estavam alguns quilos de uma farinha extremamente branca e pura à disposição de meu amigo Dupin.
– Senhores, peço àqueles que são alérgicos que se afastem,
pois vou precisar espalhar toda esta farinha pelo corredor.
Em poucos momentos, uma névoa branca encobriu o corredor,
provocando tosse contínua em praticamente todas as pessoas que ali
encontravam-se.
– Meu Deus, tomei todas as precauções para que a cena do
crime ficasse intacta e o senhor me apronta uma bagunça dessas. Se
houvesse alguma pista, ela certamente foi encoberta – lamentava-se
o comissário.
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– Basta agora esperarmos que a névoa se assente, meu caro
comissário.
Aos poucos, a nuvem de farinha foi-se dissipando, e o resultado certamente surpreendeu a todos, com exceção de Dupin. Assim
que conseguimos avistar o chão, pudemos verificar que a farinha
funcionou como um revelador para as pegadas que se encontravam
no corredor e eram duas pegadas distintas:
– Esta certamente é a do funcionário que noticiou o crime. As
marcas do solado são idênticas às usadas pelo chefe e certamente o
calçado utilizado por vocês faz parte do uniforme do museu, correto?
– Sim, senhor, usamos o mesmo tipo de calçado – respondeu
o chefe da limpeza.
– A outra então só pode ser do criminoso – completei, com
uma astúcia idiota, visto que só existiam os dois tipos de pegadas.
– Mas, ele estava descalço? – questionei, observando as marcas de
pés desnudos espalhadas por boa parte do corredor.
– Provavelmente para não deixar nenhuma marca do sapato
que o identificasse, meu caro – interpretou Dupin. – Mas ele cometeu
um erro utilizando-se dessa artimanha. Um erro que nos levará até
ele – completou.
– E como o faremos? – questionou o comissário, demonstrando
grande interesse.
– Tragam-me o máximo de farinha que puderem encontrar.
Nenhum francês andaria descalço em Paris e vamos conseguir acompanhar os passos do criminoso facilmente, por onde quer que ele
tenha andado, até o encontrar.
Dessa vez o comissário fez questão de, pessoalmente, providenciar um caminhão carregado da farinha de trigo mais pura da
França.
– Estamos à sua disposição, Chevalier Dupin – prontificou-se
o comissário, ao lado de cinco soldados e do caminhão carregado
de farinha.
– Vamos ao trabalho. Comecem a esparramar a farinha. Vamos acompanhar as pegadas na direção em que o criminoso fugiu
– ordenou Dupin.
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E assim o fizemos, deixando um rastro branco pelas ruas de
Paris, com início no Louvre, passando pela Champs Elysées e finalizando no terminal de cargas do Porto de Paris, na bacia do rio
Sena, onde as pegadas desapareciam.
– Solicite a movimentação no porto após as duas horas da
manhã, comissário.
Percebemos pela expressão de decepção do comissário, à
volta do controle do terminal de cargas, que ele não trazia boas
notícias.
– Nenhuma movimentação de partida após a meia-noite. Houve apenas a chegada de um navio de carga vindo do Porto de Manaus, Brasil, às onze horas da noite de ontem.
– Meu caro comissário. Só posso chegar à conclusão de que
este criminoso mergulhou rio afora e, se nossa Mona Lisa não se
afogou, nunca mais a encontraremos, pois perdemos aqui a única
pista que o criminoso nos deixou. Confesso-me, assim, incapaz de
resolver este mistério.
Decepcionados, deixamos o local. Nós para casa e o comissário para a delegacia onde iria preparar-se para comunicar o roubo à
imprensa na manhã seguinte. E foi naquela manhã, logo após o sol
iluminar novamente o Sena, que a França teve uma de suas maiores
surpresas: a Mona Lisa havia sido devolvida.
Fomos informados pelo comissário de que o quadro fora devolvido intacto, com um bilhete onde o criminoso pedia desculpas
pelo delito nas seguintes palavras:
“Entrei em um navio no Brasil pois sempre sonhei passar um
dia e uma noite em Paris. Como estava me sentindo muito sozinho,
peguei emprestado o quadro dessa moça que tem o sorriso mais maroto que eu já vi para passearmos juntos. Me desculpem por minha
falta de jeito e excesso de liberdade. Assinado: Curupira.”
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O sabor de uma decisão
Marcos Tavares Prates*

A dor é um momento. Marcava 06h35 quando o galo ainda
cantava. Faltavam dez minutos para o alarme soar. Ainda tinha tempo, estava cansado. É hoje - se lembraria. De súbito não sabia o que
fazer logo pela manhã. Não sabia ao certo a que dar prioridade.
Mas aquilo para ele já era fato consumado, ao menos na mente,
resto que bastaria somente executar tal empreendimento com total
discrição. Levantou-se com certo asco estampado na face; mal forrou
a cama e se vestiu. Era segunda-feira.
Como de costume, antes de ir à padaria na rua St. Honoré,
Pierre pegou o troco do aluguel – era início de mês – e juntou um
monte de moedas para tomar o café da manhã. O café fora de casa
era um hábito um tanto quanto ritualístico que não poderia deixar de
cumprir. Uma bisnaga com queijo e um café, pensou antes de pedir.
Dessa vez, só Madeleine apareceu, sentada justamente à sua
frente, mastigando o seu lanche de um jeito desinteressado, criando
uma nítida oposição com a atmosfera parisiense tão amena. Conhecidos de longa data, íntimos havia um certo tempo. Nessa época,
porém, já sentia um certo desconforto na sua presença, apesar de têla cumprimentado com os olhos. Na verdade, gostaria de ofendê-la
tão cruelmente que não saberia nem por onde começar. O seu humor
matinal era o que mais o repugnava e em resposta a um sorriso meio
diplomático, quase doentio, começou a fitá-la. Mas de modo tão fixo
e com certa insistência que lhe poderia causar incômodo, uma leve
impressão de ameaça e agressividade, caso notasse. Certamente
não notou a tempo. Sem ainda terminar de comer, pagou o que tinha

* Mora em Macaé (RJ). Cursa Ciências Sociais na UFF.
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de pagar, tomou o seu café e logo saiu de perto. A algumas quadras
dali, acabou encontrando com...
– Antoine! Pensei que não viria...
– É, acabei me atrasando. E pelo visto você já comeu alguma
coisa... Acho que nem vou comer... Deixa pra lá. E vocês?
– Ah, ah... Ela esteve na padaria agora há pouco.
– E então...?
– Ah, Antoine! De novo com esse papo, não.
– De novo? Só queria saber, oras. Vai me dizer que vai continuar a importuná-la só porque...
– E você acha certo isso? Faz duas semanas que ela sequer
fala comigo direito e mal disse o porquê de tudo isso. Quando lhe
pedi explicação, se contradisse dizendo que não estava bem e tudo
o mais. Ah, quer saber? Pro diabo! E ainda por cima uma mulher!
Veja, uma mulher! – riu, indignado e com desdém, enquanto continuaram a conversar.
Esses dois eram seus amigos inseparáveis, almoçavam juntos
todos os dias. Estudantes sem muitos recursos, dividiam o mesmo
apartamento havia um bom tempo. Era difícil vê-los sozinhos. E quando não estavam em trio, era nítida a falta que o outro fazia. Apesar de algumas discórdias e pequenas discussões, tão comuns em
qualquer relacionamento intenso e verdadeiro, Pierre tinha um real
apreço tanto pelo rapaz quanto pela moça. O que mais admirava
em Antoine era a sua palavra e sua fidelidade, ao passo que a candura vista facilmente em Madeleine era o que mais fazia seus olhos
luzirem. Agora, como de uma simples admiração chegou-se a um
amor platônico doentio, isso jamais saberemos.
Acontece que ele era mais íntimo dele do que dela no que dizia respeito a conversas de ordem sexual. E por isso ele se sentiu no
direito de trocar confidências com o amigo a respeito de Madeleine.
Contara que havia investido todas as suas fichas na provinciana e
queria saber do amigo o porquê do desprezo por parte dela. Antoine dizia que isso era perigoso, pois ele correria o risco de perder
a amizade. E era o que de fato estava acontecendo, visto que mal
se falaram pela manhã. Bem, Pierre acreditava ser capaz de tolerar
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qualquer coisa menos um não, uma rejeição; e por isso tentou concluir, se explicando um pouco mais porém de forma quase lacônica:
– Eu disse a Madeleine que ela seria minha irremediavelmente
e que não aceitaria outra resposta. Mas se ela não aceitar, tudo
bem, tudo será como antes.
Antoine achou graça do modo confuso com que Pierre falava
mas nada disse, até desconversou.
Àquele tempo, Pierre não tinha mais que 21 anos. E apesar
da pouca idade, já possuía um histórico considerável de todas as
oscilações de seu humor que, logicamente, interferiam em seus relacionamentos. E com sua instabilidade emotiva, enferrujava e enterrava cada vez mais suas amizades, mesmo sem perceber. A despeito
disso, sabia resoluto que todas as coisas tendiam a um único fim, que
tudo que estivesse de fato acontecendo, fosse bom ou ruim, ainda no
pensamento ou sendo efetivado, estaria à mercê de uma finalidade
singular e qualquer, que anularia todo o processo e o remeteria à
escala zero. Para ele não importava: a palavra final era a dele.
Assim como o ato e o desfecho. Então, pensava, tudo era absolutamente legítimo em termos morais, visto que não se é homem quando
é capaz de dizer certas coisas ou assumir tal ou tal postura, mas por
ter a digna faculdade de se decidir a dizer de tal modo ou agir de
determinada forma.
A essa altura, Antoine já voltara para o lar; disse que logo
mais apareceria. Pois bem, passaram algumas horas e o dia seguiu.
Pierre estava só, caminhando a passos lentos. Ao passar pela
Maurice de Sully, olhou para a catedral e por alguma razão lembrouse de um trecho de Eclesiastes. Coisas do tempo de menino, do tempo das normas e de toda coerção, tempos de catequese que sabe lá
Deus para que serviram. Decidiu ali dar um tempo; desarrumou seus
pensamentos. Em um diálogo interior que não compreendia, pensou
que a vida, tal como a morte, não passaria de um hábito que se tem
de perder, juntamente com todos os outros que ficam pelo caminho.
Mas por que ela teria de perder? Ou então, por que ele teria de fazer isso? Qual seria o motivo por trás de toda a cortina do ódio que
se inclinava tangente ao conhecimento da culpa? Pierre sabia perfeiVoltar ao sumário
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tamente que seria o único culpado e senhor próprio de sua perdição,
caso executasse tal empreendimento que tanto o incitava.
Acendeu o seu último cigarro e logo se pôs a esperar. Estava
sentado em um banco com vista para os vitrais, degustando aquele
final de tarde. Sabia que Madeleine sairia da missa àquela hora.
Ao notá-lo, cumprimentou-o, ainda que com o olhar, e finalmente se
aproximou perguntando como ele estava e sobre o que gostaria de
conversar, pois tinha achado um tanto estranho a sua presença ali,
estático como uma fera sentenciando o bote final. Começaram a conversar, andando tranquilamente para longe da catedral. Madeleine
disse que não esperava por uma inclinação daquele jeito por parte
dele e que tudo estava ainda muito esquisito.
– E quando eu falo de você, eu também falo de mim. Hoje
mais cedo foi insuportável. E é aí que vemos a precariedade do
Humano. E de todos os laços. Não há motivo para alimentar toda
essa angústia e viver nesse estranhamento. Tudo bem que todas as
amizades têm os seus prazeres e suas decepções, mas isso não precisa continuar assim.
Pierre, que jamais na vida recebera uma reprovação, não entendia o motivo de seu susto e, o pior, não entendia o seu afastamento sem maiores explicações ou considerações. Nesse momento em
seus olhos não se enxergava nada, a não ser algo que se escorria
pelo tempo. Era clara a expressão de rancor em seu rosto. Agora
falava tête-à-tête... Disse a ela que um homem nunca se enfeita com a
sua sorte: um homem é o que ele é. Ele não brinca com os seus dias.
Ele não pode mudar. E quando faz uma escolha, esse homem deve
seguir firme. E era ela a escolha, a escolhida.
Madeleine pouco entendeu e prosseguiu, meio em tom inquisitivo.
– Antoine me contou, viu? Ou você acha que ele não contaria
para mim? Agora olha nos meus olhos e me diz sem mentir. Repete
o que você disse para ele.
– Nada demais. Eu só disse que, caso não seja como eu quero, tudo voltará a ser como antes. Infelizmente.
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– Pois então! Tudo bem. A gente pode voltar a ser amigos, isso
se você parar com essa sua mania louca de confundir as coisas.
– Não, não falo disso. E é bom que estejamos sós agora. Digo,
a minha vida será como antes de eu te conhecer: sem você. Algumas
decisões que não vêm de mim eu simplesmente não preciso aceitar.
Manteve o semblante, enquanto tirava algo da cintura.
Madeleine olhou com espanto e gritou apavorada em terror.
– Não, Pierre!
Sem efeito. Pierre sacou a arma e puxou o gatilho contra a
testa da pobre moça. Antoine, que já estava vindo em sua direção,
presenciou a morte de Madeleine e ficou paralisado. Algo não estava previsto: Pierre, ao notar rapidamente a sua falha, envergonhouse do olhar de desespero do amigo e deu um fim em si mesmo.
Antoine agora estava só, em prantos e fora de si, enquanto o
crepúsculo combinava com o escarlate que escorria sem parar das
duas cabeças que tanto aprendeu a amar. A noite ensanguentava
o centro de Paris. A dor era incessante. L’amour toujours, l’amour
toujours...

Voltar ao sumário

194

Conto

Surreal rotina
Roberta da Costa de Sousa*

No eterno céu cinza, corpos moldados pelo clima frio ocultam
muito calor. E eu sou toda calor humano, embora eu mesma tenha
me deserdado dos trópicos.
A louca primavera oscilara entre os 14 e os 30 graus. Enfim,
o primeiro dia de verão, que, só para enganar, parece anunciar um
inverno, mas agora faz calor, um calor insuportável.
Insuportável para os outros. Eu suporto qualquer calor. Todos
os calores.
Finalmente vestirei uma saia. Sim, uma saia curtíssima, que
revela a palidez das pernas antes encobertas pela companhia inseparável das calças compridas. Não amarro mais casacos na bolsa
ou no ombro, nem cachecóis sufocam meu pescoço. Sem amarras, o
corpo anseia por liberdade.
Uma nova Revolução ou o retorno à Bastilha?
Mas como se refrescar em uma cidade toda preparada para
o inverno? Os vidros duplos nas janelas, o metrô e os trens urbanos
sem ar-condicionado, o suor exalando dos poros, fortes cheiros masculinos e femininos se misturam, como bichos no cio a envolver o ar
de desejo.
As piscinas públicas! Três euros para exibir os corpos, não com
a mesma espontaneidade brasileira. Quantos centímetros conseguirei
disputar com as crianças em férias que não puderam viajar devido à
crise econômica, que rasga impiedosamente o bolso dos pais?
Nas ruas multidões de malas perambulam. Turistas chegando,
parisienses deixando a cidade. Um em cada três franceses sairá de
* Mora no Rio. Formada em Jornalismo pela URFJ e em Letras pela UERJ, é mestre
em Teoria da Literatura pela UFRJ. Venceu o I Festival Intergeracional de Contos e
Poesias da UERJ, com o conto “Tempos cúmplices”.
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férias, e o número ainda é considerado baixo, sintoma da crise. A
cidade repleta de turistas que aproveitam até o último momento de
claridade. Só anoitece às 22 horas.
Suportar a si e aos outros por mais tempo.
Cidade Luz. Céu nublado não ilumina uma cidade. E, na
maior parte do tempo, o céu cobre-se de cinza.
Nos museus, tesouros pilhados da África, da América...
Eu só roubo sentimentos. Apenas de quem se permite roubar.
Sentimentos alheios que se tornam meus também. Em compensação,
não me nego. Doo prazer infinito. Então, por que necessito tanto que
alguém me ame ao menos um pouquinho? Não precisa ser perfeito
nem para sempre. Basta gostar de mim apesar da minha irritante
mania de repetir a mesma reclamação centenas de vezes, apesar
dos meus constantes esquecimentos de datas importantes, apesar do
meu mau humor repentino, sem aparente motivo.
Sempre estrangeira. Para os outros e para mim.
E, para uma estrangeira, a cidade fica mais bonita quando
não se precisa bater ponto na burocracia francesa. Nada de formulários a preencher, nenhum documento para assinar ou papéis a
buscar. Foram meses e meses em que sempre faltava algo.
Continua faltando. Acho que sempre vai faltar.
Após anos em outro país, os hábitos se confundem. Quantas
identidades em mim? Só a brasileira já abarca tantos Brasis, tantas
raças. Por que não personalidade dupla? Uma personalidade é sempre mais que dupla. Sempre múltipla.
Na fuga da vida insossa, a esposa distante de um torna-se a
amante cúmplice de todos. Pensamentos de prostituta nas mais belas
damas da alta sociedade. Os mais altos chegam ao mais baixo.
Enquanto uma gota do Chanel no 5 percorre o meu pescoço,
vejo na mesa o cammembert. O perfume mais vendido do mundo e o
mais barato e popular queijo da França, típico da Normandia, onde
Joana D’Arc foi queimada viva. Tudo em mim.
Obrigada, Chanel, por libertar-me dos apertados corpetes e
das amplas saias de múltiplos babados do século XIX. Com o “pretinho básico”, o colar de pérolas e a bolsa com alça de corrente
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dourada, tento libertar-me do resto. E que resto! Preciso libertar-me
de quase tudo. O mais simples é o mais elegante, nem sempre o
suficiente. Preciso de mais.
Luto por mim. Lutarei sempre por mim. Do meu jeito. O jeito
possível. Os benefícios sociais que os franceses adquiriram graças a
protestos e contestações, à existência do antigo bloco comunista e à
exploração da África não me pertencem. Os parisienses só passam
por mim, e eu por eles.
No surrealismo inquietante da vida cotidiana, revivo a Belle
de Jour. Das duas às cinco da tarde, ela entoa o Hymne a l’Amour
e, quando anoitece, dividindo a abençoada cama do matrimônio,
sussurra para si mesma que não se arrepende de nada, como Piaf.
Pela janela as nuvens se reúnem novamente no céu de Paris.
Tempestade passageira ou retorno do eterno céu cinza?
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