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episódio 52

Pauteiro

QUACK!Povo, essa semana

vamos fazer uma matéria

sobre os patos malignos

do Sul da Patagônia.

Descobri que eles são uma

espécie raríssima, que eles

têm um grito único no mundo

e que estão matando várias

pessoas e assumindo

o lugar delas em nossa

sociedade.

Ah... Sei lá.

Vamos pra lá

e depois pensamos

em algo. Pense

nisso como um

desafio para sua

carreira. O que

você acha, Jeff?

Anderson, tá

surtado?

O que esses

patos têm

a ver com Cascavel?

E pior... o que

 diabos nós

vamos falar

sobre eles?
JEFF?

Remembramento
literário

Maldição
multimidiática
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Boas cabeças sempre foram feitas por boas leitu-
ras. Esse discurso no qual sou recorrente sempre 
fez parte da minha formação: a insistência para que 
bons livros estivessem na cabeceira da cama e que 
deles fi zesse uso contínuo. Quando bem mais jo-

vem – não que já tenha defi nhado essa característica em mim–, mi-
nhas escolhas literárias estavam limitadas aos parcos volumes que 
estavam na biblioteca da escola que estudava e aos didáticos, que 
ganhava ou usurpava da casa de minha avó. Foi um bom começo.

Minha audácia, recordo-me bem, começou quando Miguel Stro-
goff , de Julio Verne, levou minhas mãos a tirá-lo das prateleiras 
nas quais outros 20 mil volumes, guardados desde o fi m do sé-

culo 18, repousavam em santa paz. E que audácia, eram 
dois tomos contando a história fantástica de 

um espião que deveria atravessar toda 
a Rússia com uma missão. Lia 

apoiado em um atlas geo-
gráfi co e hidrográfi co da 
Rússia; afundei-me voraz 
naquela leitura.

Essa história voltou quan-
do entrei no Sebo Bom Livro 

(Rua Castro Alves, 2.052) e 
uma pilha de livros custando 

R$ 3 me recebia. Após conversar 
com a proprietária que guardava 

os volumes e falar sobre Coelhos e 
Gasparetenses, meus olhos corriam 

as prateleiras como na mesma oca-
sião que levei Verne para a cabeceira. 

O que aguçou ainda mais aquela lem-
brança foi o fatal olhar para Levantado 
do Chão (Bertrand Brasil, 366 p.), de José 
Saramago. Naquela história de biblio-
teca centenária ele sempre foi um que 
clamava minha leitura, mas que nunca 
oportunizei o encontro. Neste dia ele me 
chamava novamente. 

A viagem ao passado continuava à 
medida que vasculhava os andares de 
livros junto à parede. A chave de rebe-
ca (Círculo do Livro, 1980, 343 p.), de 
Ken Follett, jazia quieto próximo a ou-
tros volumes do autor britânico. Mais 
acima, outra obra de jornalista levou 
meus olhos naquela viagem: Cem anos 
de solidão (Record, 364 p.), de Gabriel 
Garcia Márquez. Na outra parede, con-
tinuei bisbilhotando, e lá Alexandre 
Duma se escondia nos andares junto ao 
chão: Os três mosqueteiros (Civilização 
Brasileira, 1974, 470 p.). Acima, Gracia-
liano Ramos e Jorge Amado cuidavam 
enquanto guardava novamente Duma. 
Desses dois, Angústia (Record, 2002, 237 
p.) e Capitães de areia (Record, 256 p.), 
respectivamente. Voltava à realidade 
quando a mulher me alertava que Zibia 
Gasparetto era na outra ponta da prate-
leira. Mas ainda deu tempo de ver Vozes 
do retrato (Ática, 56 p.), de Dalton Tre-
visan. Expliquei que já havia anotado os 
da Zibia e saí para a rua. Ria mentalmen-
te. Zibia Gasparetto nunca fez parte de 
alguma lembrança minha.

"Aqueles que se comportam com tendências 
compulsivas na Internet terão produtividade me-
nor do que os outros".

Brent Coker

Não soa meio maldição bíblica? Longe de mim ser portadora 
de qualquer blasfêmia, mas essa foi minha primeira impressão 
à notícia que correu a Internet na primeira semana de abril. 
Muitos retweets ao artigo originalmente publicado no site da 
Th omson Reuters, agência internacional de notícias e mul-
timídia. Na matéria de título “Navegar por lazer no trabalho 
pode elevar produtividade”, foi divulgado um estudo feito pela 
Universidade de Melbourne cujo resultado muito interessa: 
“pessoas que utilizam a web para fi ns pessoais no escritório são 
quase 9% mais produtivas do que aquelas não o fazem”.

E todos caíram na leitura dinâmica do título e, no máximo, 
do primeiro parágrafo. Mensagens de “mande isso para o 
seu chefe” pulularam a rede. Entretanto, o que não se fez 
mostrar a todos foi o último parágrafo, em que o autor do 
estudo, Brent Coker, afi rmou que foram analisadas pessoas 
que navegam com moderação, “ou fi cam na Internet menos 
de 20 minutos do tempo total que passam no escritório”. 
Ou seja, longe do caso de muitos. Nós acreditamos, porém, 
que realmente as pessoas precisam relaxar um pouco an-
tes de voltar à concentração diária; portanto, algumas dicas 
para você relaxar os 20 minutinhos necessários estão aí.

klaustrofobia.com.br – 

O Klaustrofobia intitula-se um “blog que fi ltra e comparti-
lha gigabytes de arquivos publicados por aí”. Certo, seguin-
do essa defi nição, já se sabe o que é possível encontrar: de 
tudo um muito. Os posts são sempre retirados de algum lu-
gar, o que leva você a muitos outros sites a partir dele. Além 
disso, a seleção deles é interessante. Fácil, fácil perder um 
hora vendo os posts anteriores. Foi numa dessas olhadelas...

mapadablogosfera.com.br – 

Que cheguei ao post sobre a Mapa e a Cidade da Blogosfe-
ra. De construção e animação desenvolvidas pela equipe do 
Klaustrofobia, o “Mapa da Blogosfera explora algumas fi gu-
rinhas de pixels que foram cedidas gentilmente pela equipe 
da eboy.com”. Dados os devidos créditos, a ótima ideia: um 
mapa que lista os melhores blogues da rede. É claro, há con-
trovérsias, mas não se pode esperar menos de qualquer ini-
ciativa parecida na blogosfera. O mapa parece aqueles de 
escola mesmo e é bem simples. Entretanto, a Cidade da Blo-
gosfera é muito mais bem feita. Complexa e com muitas 
indicações, a diversão já começa em fuçar as possibilidades 

da geringonça, que visualmente é algo meio Sim City (jogo 
que simula a criação de cidades) só que mais pixel art. Além 
disso, é possível fazer indicações – que vão passar por um 
crivo – e conhecer vários blogues interessantes.

“...a toalha é um dos objetos mais úteis para um 
mochileiro interestelar. Em parte devido a seu valor 
prático: você pode usar a toalha como agasalho quando 
atravessar as frias luas de Beta de Jagla; pode deitar-se sobre 
ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respiran-
do os inebriantes vapores marítimos; você pode dormir debaixo dela 
sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de 
Kakrafoon; pode usá-la como vela para descer numa minijangada 
as águas lentas e pesadas do rio Moth; pode umedecê-la e utilizá-la 
para lutar em um combate corpo a corpo; enrolá-la em torno da 
cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o 
olhar da Terrível Besta Voraz de Traal (animal estonteantemente 
burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não 
pode ver você - estúpido feito uma anta, mas muito, muito 
voraz); você pode agitar a toalha em situações de emergên-
cia para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para 
enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa.

Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico 
da toalha. Por algum motivo, quando um estrito (isto é, 
um não-mochileiro) descobre que um mochileiro tem 
uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem 
também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de 
biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, 
barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, 
etc., etc. Além disso, o estrito terá prazer em 
emprestar ao mochileiro qualquer um 
desses objetos, ou muitos outros, que o 
mochileiro por acaso tenha 'aciden-
talmente perdido'. O que o estrito 
vai pensar é que, se um sujeito é 
capaz de rodar por toda a 
Galáxia, acampar, pedir carona, 
lutar contra terríveis obstáculos, 
dar a volta por cima e ainda 
assim saber onde está sua 
toalha, esse sujeito claramen-
te merece respeito.

Daí a expressão que entrou 
na gíria dos mochileiros, 
exemplificada na seguinte 
frase: ‘Vem cá, você sancha 
esse cara dupal, o Ford 
Prefect? Taí um mingo que 
sabe onde guarda a 
toalha’ (Sancha: conhe-
cer, estar ciente de, 
encontrar, ter relações 
sexuais com. Dupal: 
cara muito incrível. 
Mingo: cara realmente 
muito incrível)” 
(ADAMS, Douglas, 
1979, p. 35-36).
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Gazeta ALT:
julgue

pela

capa

Julgar o conteúdo de uma obra pela capa nun-
ca foi negócio. É uma atitude restritiva condicio-
nada pela nossa bagagem cultural, cuja ironia 
reside no fato de ser justamente a nossa capa-
cidade de abstração a defi nir que aquilo que ve-
mos na fronte de um CD não é aquilo que que-
remos para os nossos ouvidos.

Mas não faz sentido suprimirmos as capas. O 
desafi o é, e sempre foi, encontrar formas de ela 
ultrapassar essa barreira natural e se tornar um 
atrativo, um complemento, parte indispensável, 
indissociável do todo; ao nosso ver, ela tem de ser 
verdadeira e honesta com aquilo que representa.

Buscamos sempre atribuir às capas do ALT a 
essência de nossa proposta de trabalho. Jornalis-
mo em tangência com a arte, no sentido de que a comunicação pode 
e deve se transmutar em expressão textual e visual, seja no trato com 
as situações do dia a dia, seja na notícia de um evento de cultura.

Por isso acreditamos que as capas são um bom meio de apresentar-
mos o caderno. Tanto que, na ação em lembrança ao primeiro ano de 
atividade do ALT, fi zemos uma exposição com 30 de até então 53 delas. Na mostra Gazeta ALT: julgue 

pela capa, que terminou no domingo, as pessoas, além de poder visualizar parte 
do nosso trabalho, puderam votar nas que mais gostaram, nos permitindo tam-
bém conhecer um pouco mais o gosto e a sensibilidade do cascavelense. 

Não foi possível determinar quantas pessoas passaram pela ‘loja’ que 
ocupamos, bem em frente à praça de alimentação do Cascavel JL Shop-

ping, mas pelo menos 200 assinaram o livro de visitas e 
127 votaram. Votos nulos, desperdiçados e obviamente 
desnecessários somaram 80.

Houve um empate na seleção da nossa melhor capa. Fo-
ram 44 votos divididos entre as edições 14 e 41. A primeira 
delas é a do Dia da Toalha, publicada no dia 25 de maio do 
ano passado em lembrança à morte do escritor e come-

diante britânico Douglas Adams, autor da consagra-
da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias – 
desconsiderem o fi lme –. Na história, a toalha é item 
indispensável aos ‘viajantes do espaço’ pela infi nidade 
de utilidades que possui. No dia 25 de maio de 2001, 
dias após a morte do autor, os fãs homenagearam 
Adams carregando cada um uma toalha.

A outra capa do ALT que fi cou em primeiro lugar 
foi a Que Merda é Essa?, que circulou com a Gazeta 
do Paraná no dia 30 de novembro de 2008. Nesta 

edição, uma matéria assinada por Mariana Lioto, Julliane Brita e Anderson A. 
Costa tratava do ‘estrago’ que as ‘necessidades’ das pombas fazem nos bancos 
da praça em frente ao Shopping Central Park no Centro de Cascavel. Na foto da 
capa está uma das entrevistadas pela equipe, além de uma singular personagem 
de guarda-chuva em busca de proteção contra aquilo que nos atinge de cima.

Em terceiro lugar fi cou a capa Olha Essa Música, do ALT número 21, de 13 de 
julho do ano passado, em que o nosso diagramador e planejador gráfi co, Jeferson 
Richetti, fez uma releitura da obra Il Conservatorio, de Antonio Peticov. As pági-
nas centrais da edição falavam do Circuito OFF de Música Instrumental, 
que trouxe grandes nomes da música brasileira ao município, tais quais 
Diego Guerro, Glauco Solter e Gabriel Grossi.

Com exceção de quatro capas, todas receberam votos. As seguin-
tes mais indicadas foram: Independence Day, Vou de Táxi, Noite dos 
Mortos Vivos, Dia do Circo e do Teatro, Eles estão no meio de nós, 
Marins Bello e ALT e o Sentido da Vida... Constatação que 

foi ao encontro de outro objetivo, que era verifi car se, de fato, o caderno é interessante a 
toda a população e não somente a uma parcela da sociedade. 

Agradecemos todos aqueles que nos deixaram recados, assinaturas, comentaram, criticaram 
as capas e/ou a exposição. Esse retorno é que nos motiva a continuar a desenvolver o projeto.

Já aqueles medíocres que rasuraram mais da metade do livro de visitas sem nenhum signifi -
cado nos lembram uma frase comumente associada a Oscar Wilde: “O jornalismo moderno 
tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer [também] a 
opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com 
a ignorância [de alguns] da comunidade".

CMYK
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A MIMOSA
Francis Ponge
UNB, 74 páginas,
R$ 10,00 (submarino.com.br)

Das mil garotas que conheci, dez se destacam.
Uma pela onipresença,
Outra pela onipotência
E aquela por não existir
 
Tive um fi lho com a primeira
Daqueles que se vê nascer
E pega no colo quando é pequeno
Mas não era.
 
Com a segunda, tive um aff air
Daqueles que não se sente; vive
E tenta fi ngir que não aconteceu
Pra saúde da mente
 
E a terceira, simplesmente 
Passou como este 
Cigarro que apago
No cinzeiro.
 
*

Rafael
Barzotto*
CASCAVEL | PR

 
Das águas que bebi
Todas foram águas
Mas nenhuma quis
Me contradizer
 
Aquelas que possuem
A sabedoria em si
Não tive o prazer
Do gosto sentir

 
E aquelas que nem 
Gosto tem vão
Simplesmente, além
 
E a que bebo agora
Senti difi culdades
Unânimes de ser água.
 
 *

 
E os cigarros que fumei
Da cabeça não fi z
O mínimo verso
 
Desperdício
Vício que se 
Apaga num cinzeiro

 
E se tenho algo a dizer
Sobre aqueles que fumei
Me sobe à cabeça
A simples fumaça

 
No entanto, quando
Preciso fazer da cabeça nuca
Vem a porcelana e
Me acaba com a bituca
 
*

 
E dos poemas que escrevi
Aqueles que se destacam
Não caberiam aqui

 
Num soneto reverse
No lampejo do que deve
A ti mesmo escrever
 

O primeiro teve asas
E se criou em ninho
O segundo teve mente
E se perdeu em pensamento
 

O terceiro teve sonhos
E foi onírico como si só
E o quarto, assim como a garota
Apagou em um cinzeiro

*Jornalista por 
formação, voca-

lista por insistência 
e escritor por desespero

Dicionário
poético

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

“Escolhi essa atividade não para formar objetos poéticos,
mas apenas para poder denunciar a linguagem comum,
com ela formar ou ajudar a formar uma outra”.
Francis Ponge

A mimosa chegou 
às minhas mãos des-

pretensiosamente. 
Um livreto miúdo com 

não mais de 70 páginas e 
um sem cor dos que não 
almejam grandes lugares 
de prateleira. E, além dis-
so, o nome, que, ao primeiro contato, não muito ren-
deu à memória, só ao gosto de descobrir. Francis Ponge 

não fi gurava entre os poetas eleitos pela escola ou pelo 
esgueirar-se por alternativas enfáticas. E assim descortinou-se.

O livro primeiro surgiu ensaio. Na tradução de Adalberto Müller, passei a conhecer um pouco da análise 
antes do conteúdo. A introdução e a tradução inédita feitas por Müller fazem parte da tese de doutoramento 
deste acadêmico e muito iluminaram o conhecimento do desconhecido. Em um segundo momento, a obra 
veio poema, mesmo que escrita quase totalmente em prosa. Prosa poética é uma velha conhecida, mas não 
da forma que se apresentava nas linhas de Ponge. Aquilo mais parecia uma tese com alfi netadas de lirismo ou 

algo que o valha. Foi daí que uma luz acendeu-se e a melhor defi nição a que consegui chegar apareceu – com 
confi rmações analíticas vindas posteriormente –: Ponge escrevera um dicionário poético.

Mimo de mim
“Não escolho os sujeitos mais fáceis: eis por que escolhi a mimosa.

Como este é um tema muito difícil, é preciso abrir um caderno”.
Francis Ponge

Mimosa, segundo a primeira e mais geral acepção do dicionário 
Houaiss, é a designação comum às plantas do gênero Mimosa, da família das 
leguminosas, subfamília mimosóidea, que reúne 480 espécies de ervas, arbus-
tos, lianas e árvores, nativas de regiões tropicais e subtropicais, especialmente 
das Américas, algumas daninhas, várias cultivadas como ornamentais, poucas 
como medicinais, para extração de lenha etc. Aquela a que especifi camente 
Ponge se refere nas inscrições que fez é a que conhecemos como dormidei-
ra ou sensitiva (ou cientifi camente Mimosa pudica), um pequeno arbusto 

que se retrai ao mínimo toque. Comum até por essas bandas se alguém quiser 
compará-la à descrição do poeta francês.

Mesmo que o caráter de fi delidade da palavra descrição caia por terra, já que 
parece não ser somente esse o objetivo do poeta, o texto de Ponge nos obriga a 
utilizá-la. “Talvez o que torne tão difícil o meu trabalho seja o fato de que o nome 
da mimosa já é perfeito. Conhecendo tanto o arbusto quanto o nome da mimo-
sa, torna-se difícil encontrar algo melhor para defi nir a coisa”. O mimo de Ponge 
está no fato de descrição ganhar tons de refl exão, contemplação. Recebemos 
as palavras de alguém que contemplou algo em miudezas e quer compartilhar 
o resultado de tanto debruçamento.

A benevolente origem latina de ambas as línguas a partir das quais temos aces-
so ao texto – na tradução de Müller, o original em francês ladeia o labute em 
língua portuguesa – permitiu que Le mimosa fosse transmutada espelho em 
A mimosa; entretanto, que isso não permita a ilusão dos leigos, já que o 
texto de Ponge é repleto de embustes aos tradutores miméticos: neo-
logismos, brincadeiras etimológicas, alguma métrica perdida entre 
os dizeres, melodia e ritmo. Ambos estes remontes de classicismo 
impostos num jeito de fazer um antipoema, já que não marca-
do todo por métrica, por exemplo. O que temos em mãos 

é um caderno de anotações, de pensamentos, sobre 
uma determinada planta, que por vezes recorre a 

versos alexandrinos, a divagações medidas e a 
dicionários para falar o que quer.

Ponge mostra nitidamente que, ape-
sar de lírico, não recorre à sobejidão 
vocabular e às perdições da transcen-
dência poética; o texto não se preo-
cupa em ser defi nição concreta nem 
pura subjetividade volátil, mas é 
linguagem retratando objeto, lingua-
gem retratando linguagem, objeto em 
evidência. Como disse Júlio Castañon 
Guimarães, “Um empenho de apreensão 
do sentido e da essência das coisas”.

Algo como ler a tentativa de se fazer um 
dicionário – e ao recorrer mesmo a dicioná-
rios mostrar que é um processo de entendimento da 

linguagem e dos objetos que ela tangencia – é ler A mimosa 
de Ponge. A repetição, o melhoramento, uma tentativa aqui e outra 
acolá de dizer melhor o que se quer falar. Ponge poderia ser o ourives a que 
Bilac se referiu sem os odiosos tons de pretensão e realeza dos parnasianos. 

O homem
das coisas

“Francis Ponge é, por excelência, o poeta das 
coisas que exigem defi nições, das coisas parti-

das, das coisas naturais, das coisas inanima-
das e animadas”.

Pedro Maciel

Natural de Nîmes, Sul da França, Ponge nas-
ceu no dia 27 de março de 1899 e faleceu 

no dia 6 de agosto de 1988, em Bar-sur-Loup. 
Dedicou-se ao estudo do latim e do signifi cado das palavras, des-

cortinando a linguagem como preocupação literária em toda a obra que escreveu; 
fez os primeiros estudos em direito e fi losofi a, mas o fracasso no exame oral de 

ingresso à Ecole Normale Supérieure fez com que desistisse dos estudos.

No início dos anos 20, ao publicar os primeiros poemas na revista Le 
mouton blanc, chama a atenção do editor Jean Paulhan, responsável pela 
publicação dos três primeiros livros do autor: Douze petits écrits (1926), 
Le parti pris des choses (1942) e Proêmes (1948). A partir disso, a parti-
cularidade de estilo e de temática chama a atenção da vanguarda 
intelectual da França e o coloca em evidência. Sartre, em 1944, 
classifi ca os escritos de Ponge como fenomenologia poéti-
ca. Moderno em raízes, mas sui generis no que produziu, 
Ponge é conhecido pela linguagem sóbria com que 
descreve as coisas mais triviais num modo único 
de mostrá-las líricas com o menor nível de sub-
jetividade possível. No ce-
nário literário brasileiro, 
infl uenciou moder-
nos e concretos de 

forma mar-
cante.
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Toda a

 humanidade
subúrbio

do
O ALT publica hoje material 

inédito e exclusivo do romancis-
ta ítalo-americano John Fante, o 
guru da desesperança. Trata-se 
de trecho da tradução do capítu-
lo 1 de Irmandade da Uva, livro 
dele originalmente publicado em 
1977. A versão em português que 
o Gazeta ALT publica hoje em pri-
meira mão está sendo feita pelo 
dramaturgo, escritor, poeta e jornalista londrinense Maurício Arruda Mendonça* (é dele a tradução dos Poemas 
de Sylvia Plath em parceria com o também poeta e jornalista londrinense Rodrigo Garcia Lopes). Maurício não 
revela, mas o trabalho dele de tradução da obra de John Fante sai em breve por uma importante editora brasilei-
ra. E o Gazeta ALT preenche uma lacuna basilar no jornalismo cultural brasileiro que deixou passar em branco 
o centenário de nascimento de um dos maiores prosadores do século 20.

Já está evidente nesta primeira versão do texto o universo mundano que é característico de Fante. Assim como 
Bukowski, o ‘discípulo’, o autor é um desencantado por excelência que busca alguma dignidade nos destroços de 

humanidade encontrados em meio aos subúrbios. Note ainda a maneira como se dá a narrativa, de forma oral 
e com uma bela divisão de cenas. É ‘como se fosse um fi lme’ daqueles cujo roteiro foi assinado por Fante – ele 

trabalhou em Hollywood para ganhar uma grana extra –. Walk on the Wild Side, traduzido no Brasil 
para Pelos Bairros do Vício, dirigido por Edward Dmytryck em 1962, é um deles.

O caderno BISS da Gazeta do Paraná da última quinta-feira (9) trouxe uma matéria 
completa sobre a vida e a obra do autor assinada pelo jornalista e doutor em co-

municação Silvio Demétrio. Uma boa leitura que, associada a esta edição 
do ALT, serve de homenagem em lembrança aos 100 anos que Fante 

comemoraria este mês. 

*Para conhecer mais sobre o trabalho 
de Maurício, acesse o blogue 
Epigrafi as, pelo ende-

reço epigrafi as.

do correio — “uma bruxi-
nha torta”, descreveu minha 
mãe — uma cinquentona li-
geiramente manca. Mas isso 
foi anos atrás, e Papa não era 
mais o mesmo homem que 
ele era. De fato, em seu ani-
versário em abril, eu o vi aga-
chado no chão, gemendo e 
esmurrando o tapete como 
se ele estivesse defendendo 
os golpes da sua próstata.

“Vem cá, Mario”, bronqueei. 
“Você está falando de um 
velho que já queimou toda a 
lenha que ele tinha.”

Ele respondeu que a Mama 
tinha descoberto batom na 
cueca do Papa, e ao con-
frontá-lo com essa evidên-
cia (posso vê-la enfiando 
debaixo do nariz do velho), 
ele a agarrou pelo pescoço 
e a estrangulou, dobrou-a 
sobre a mesa da cozinha e 
deu-lhe um chute no tra-
seiro. Embora ele estivesse 
descalço, o chute deixou 
uma marca roxa nas ancas 
da Mama e escoriações ver-
melhas em seu pescoço.

Envergonhado por ter 
agredido covardemente a 
esposa, meu pai fugiu de 
casa assim que Mario entrou 
pela porta dos fundos. A vi-
são dos ferimentos da Mama 
o enfureceu tanto que ele 
correu para fora, saltou para 
dentro do seu caminhão, e 
saiu a toda para a delegacia 
onde deu queixa contra seu 
pai, Nicholas Joseph Molise, 
acusando-o de agressão.

O Chefe Regan, da po-
lícia de San Elmo, tentou 
convencer Mario a desistir 
daquela atitude drástica, 
porque ele era um velho 
colega de copo do meu pai 
e confrade dele no Clube 

Elks. Mas Mario bateu 
na mesa e man-

teve suas 
exigên-

cias, obri-
gando o chefe a 
cumprir com o seu dever. Acom-
panhado de um delegado, Chefe Regan guiou 
até a casa dos Molise na Rua Pleasant.

Para desgosto de Mario, meu velho recusou 
a se submeter à prisão e fi rmou terreno no al-
pendre armado com uma pá. Uma multidão de 
vizinhos rapidamente se juntou, então meu pai e 
o chefe foram para dentro de casa e sentaram à 
mesa da cozinha, bebendo vinho e discutindo a 
situação enquanto o choro lamurioso da Mama 
escapava/vinha lá do quarto.

Nessa hora a multidão em frente à residência 
dos Molise tinha se espalhado pela rua toda e 
mais dois carros da polícia foram requisitados 
para isolar o quarteirão. De repente, a cama-
radagem entre o Papa e o chefe se rompeu. 
O chefe mostrou as algemas e as hostilidades 
explodiram. Guardas invadiram quando Regan 
gritou por socorro, e meu pai foi imobilizado 
no chão e algemado. Respirando grosso, foi ar-
rastado para fora para o carro de polícia.

A visão de seu esposo algemado arrancou gritos 
de angústia de minha mãe. Ela voou em direção 
aos policiais, gingando e agarrando com tal furor 
que desmaiou na calçada, de onde seus vizinhos, 
Sra. Credenza e Sr. Petropolos, a arrastaram, cal-
canhares batendo, para dentro da casa.

Meu irmão Mario, tendo retornado ao seu medo 
desamparado de meu pai, agora reapareceu por 
detrás das latas de lixo da alameda e correu para o 
lado de Mama assim que ela deitou no sofá, con-
solando e segurando a mão dela.

Trêmula de desejo de perdoar seu marido, 
Mama levantou mancando, cambaleou pela 
sala e foi cair de joelhos diante da imagem de 
Santa Teresa, implorando à Pequenina Flor que 
não punisse seu esposo rebelde, e olhasse com 
piedade uma vez mais para as suas transgres-
sões, e intercedesse junto a Deus Todo-podero-
so por sua alma imortal. 

Ela pediu a Mario que retirasse as acusações 
contra o velho e pagasse sua soltura da cadeia de 
San Elmo. “Ele é velho, Mario. Não quis de fazer 
mal, só está perdendo o juízo”. 

A princípio Mario recusou-se a pensar em sol-
tar seu pai, preferindo que Papa permanecesse 
no xadrez por algumas horas para esfriar a cabe-
ça. Mas as lamentações de minha mãe, sua nobre 
tolerância, e seu conselho de que Papa poderia 
fazer seu fi lho em pedaços caso não fosse solto 
depressa fez Mario ceder. Ela e Mario foram até o 
centro da cidade para liberar o velho.

“Que mais eu podia fazer?” Mario implorou 
ao telefone. “Ele é um velho egoísta e agressivo. 
Quanto mais você prende, pior ele fi ca. É um ca-
chorro louco/cão raivoso.”

Para a surpresa deles e aborrecimento do Chefe 
Regan, Nick Molise não queria ser liberado, nem 
queria ouvir que a queixa tinha sido retirada. Xin-
gando Mario e Mama, desdenhando dos que o 
prenderam, ele espontaneamente aceitava a pri-
são, jurando lutar por seu processo em todas as 
instâncias até a Suprema Corte, a fi m de provar 
que ainda existia justiça na América.

“Aí ele cuspiu na minha cara”, disse Mario. 
“Disse que eu era Judas que matou Cristo. E 
que eu não era mais filho dele. Então me deu 
um chute no estômago.”

Com isso, Chefe Regan perdeu a calma, rasgou a 
queixa e mandou Papa, Mama e Mario para fora 
da delegacia. Nick Molise não queria se mover, 
seus punhos imensos agarrados às grades da cela. 
Três policiais golpearam as juntas dos dedos dele 
assim que o agarraram e foram empurrando para 

baixo até saguão e o atiraram na rua.

Ali explodiu uma briga entre o velho 
e Mario e os dois foram rolando dos 

degraus da delegacia, pela calçada 
até a sarjeta. A polícia os apar-

tou e eles quase foram autu-
ados por perturbação da 

ordem, se o chefe, pre-
ocupado em evitar 

um envolvi-
m e n t o 

Uma noite, setembro passado, meu irmão 
ligou de San Elmo informando que a Mama e 

o Papa estavam falando de novo em divórcio.

“E daí? Qual a novidade?”

“Agora é pra valer”, disse Mario.

Nicholas e Maria Molise estavam ca-
sados a cinquenta e um anos, e embora 
tivesse sido um relacionamento infeliz 
desde o começo, mantido pelo implacá-
vel catolicismo de minha mãe que punia o 
egoísmo e o desprezo de seu marido com 
uma tolerância exasperante, parecia agora 
loucura total os dois velhos se separarem 
nessa altura da vida, pois minha mãe tinha 
setenta e quatro e meu pai era dois anos 
mais velho do que ela.

Perguntei pro Mario qual o proble-
ma dessa vez.

“Adultério. Ela pegou ele em fl agrante”.

Dei risada. “O velho? Como ele 
conseguiu cometer adultério?” 

Na verdade era a primeira 
acusação desse tipo em 

muitos anos. A ante-
rior teve a ver com a 

investida de meu 
pai sobre Ade-

le Horner, 
funcionária 

blogspot.com
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maior, não 
tivesse mandado 
seu pessoal para dentro e tranca-
do a porta. Então meu irmão Mario, um ho-
mem pacífico de quarenta anos, um pouco 
autoritário, mais dificilmente um brigão, le-
vou uma impiedosa bofetada do velho, por-
que ele, Mario, poderia ter batido tanto em 
Nosso Senhor quanto em seu próprio pai. 

Esse terrível imbróglio terminou com Mario 
caído na sarjeta, segurando um lenço ensan-
guentado contra o nariz, enquanto Mama grita-
va por ajuda a uma multidão de cidadãos de San 
Elmo que assistiam ao espetáculo em silêncio, 
com cuidado para não se envolver. 

Na verdade, essa não era a primeira vez que o 
chefe da família Molise fi zera um papelão em 
público. Poucos meses antes ele tinha ofendido 
um jovem garçom no Clube Onyx que o socou 
forte e o jogou na rua, e ele então atirou um ban-
co na janela do bar. A baderna me custou cem, 
que eu paguei em cheque e, graças ao Regan, o 
caso não foi parar na justiça.

De fato, através dos anos, nas esquinas, 
nos botecos e nas sessões eleitorais, Nick 
Molise entrou em tantas brigas que o bom 
nome da família ficou seriamente compro-
metido na cidade. Ainda assim, os cidadãos 
manifestaram tolerância e boa vontade, pois 
todo mundo gostava do velho e apreciava 
seu jeito estourado. Ranzinza, barulhen-
to, abusando da paciência alheia, bêbado a 
maior parte do tempo, ele tinha rédea livre 
em San Elmo, e de noite as pessoas ouviam 
ele cambalear para casa pelas ruas desertas, 
cantando péssimas versões de “O Sole Mio”, 
pessoas tranquilas em suas camas, dizendo, 
“Lá vai o velho Nick”, e sorrindo, pois ele era 
parte de suas vidas.

Todo mundo, quer dizer, exceto seus filhos 
Mario e Virgil. Gerente da Área de Emprésti-
mos do First National Bank, meu irmão Vir-
gil estava convicto de que as travessuras do 
Papa tinham arruinado sua carreira bancária. 
Mario culpava seu pai por lhe negar educa-
ção escolar e a chance de se tornar pedreiro. 
Quanto à minha irmã Stella, havia coisas que 
ela nunca aceitara no velho — a bebedeira, 
a jogatina, a putaria, a crueldade contra sua 
mulher –. Ela tinha um jeito misterioso de in-
timidá-lo. Um lampejo de seus olhos escuros 
e ele se encolhia feito um cão. Embora ela o 
amasse, ela o desprezava também, decidida 
a relembrar tudo aquilo que Mama tentou, 
mas não conseguiu esquecer.

Mas voltando ao telefonema do meu irmão.

Depois que agrediu Mario, meu pai fi cou nos 
degraus da delegacia proferindo um discurso 
violento para aquela aglomeração de gente. Ele 
denunciou a traição de seu próprio fi lho por 
tê-lo mandado prender, chamou os policiais de 
criminosos por maltratarem a um cidadão 
respeitador das leis, e que castigou 
Mama porque ela era uma 
maluca duma velha 
idiota que per-

seguia um 
homem honesto que 
só queria viver em paz.

Mario calou de desgosto depois que contou dos 
gritos da Mama negando tudo enquanto corria 
desvairada para cima dos espectadores que saíam, 
agarrando suas mangas falando e falando sobre o 
batom na cueca de seu marido. “Você acha que isso 
é jeito de um homem casado se comportar?” supli-
cava. “Quem é que lava a roupa, limpa a casa e faz a 
comida dele? É esse o agradecimento que eu recebo 
— batom da boca de uma sirigaita?”

A aglomeração dispersou horrorizada. Até o Papa 
fugiu daquela cena vulgar, descendo pela Oak Stre-
et, através dos trilhos da Southern Pacifi c até o Café 
Roma, um refúgio para italianos velhos.

Irritado e perplexo, Mario ajudou Mama a entrar no 
caminhão. Quis o destino que a bateria tivesse pifado/
acabado e o carro se recusasse a pegar. Como refugia-
dos de guerra, mãe e fi lho arrastaram-se pela cidade até 
a casa de madeira na Pleasant Street. Mais tarde Mario 
pegou uma bateria emprestada no posto Shell e voltou 
para o caminhão. A polícia tinha afi xado uma multa no 
seu para-brisa. Ele guiou de volta a Pleasant Street.

Chegando em casa, Mama tinha começado a fazer a 
mala, decidida/determinada a tomar um ônibus para 
Denver, onde ela planejava ir morar com sua irmã Car-
melina. Ela sabia que ia ser bem recebida, pois Car-
melina, nossa tia mais velha, detestava meu pai, e seu 
passatempo favorito era sabotar o casamento dele.

No meio da arrumação da mala, minha irmã Stella 
e meu irmão Virgil invadiram a casa, tendo escutado 
de várias fontes sobre a cena violenta na frente da de-
legacia. Minha mãe, que nunca desperdiçou um im-
proviso dramático na presença dos fi lhos, desmaiou 
na hora no soalho da cozinha, tendo de desistir da 
precipitada e mal planejada viagem de ônibus através 
das Sierras até Denver, um trajeto que ela teria acha-
do excessivamente difícil, pois ela sofria de dor nas 
costas e incontinência urinária crônica.

Uma fungada de alho amassado debaixo de suas 
narinas, trouxe mama de volta, e com um ânimo 
de Santa Bernadette ela começou a zanzar, trazen-
do vinho e bolos de Gênova para a mesa, onde uma 
discussão sobre seus problemas com Papa começou.

Essas conversas, bem me lembro, aconteciam 
com frequência através dos anos e nunca che-
gavam a um resultado concreto. Velhos ossos 
eram encavados e espalhados, todo mundo fa-
lando em voz alta, e a confusão emocional deixa-
va apenas amargura e tristeza. Como o mistério 
da Imaculada Conceição, o problema do meu pai 
era simplesmente insolúvel, desafiava a lógica, 
não fazia sentido nenhum.

Meu irmão Virgil estava especialmente agitado. 
O espetáculo na frente da delegacia foi presen-
ciado por seu patrão, J.K. Eicheldorn, presidente 
do banco, e o distinto primeiro cidadão de San 
Elmo não estava nada satisfeito. Chamando Virgil 
ao seu escritório, J.K. afirmou secamente que as 
tolices de Sr. e Sra. Molise eram uma mácula na 
reputação do banco, e se eles continuassem a po-
sição de Virgil estaria correndo perigo.

Dando murro na mesa da cozinha, Vir-
gil chorou quando acusou Mama e Papa 
de serem loucos, socialmente irrespon-
sáveis e bobos caducos que deveriam ser 
deixados de lado. 

Isso provocou mais lamentações de mi-
nha mãe que torceu as mãos e implorou a 
Nosso Senhor que viesse e a levasse. Mario 
correu em defesa dela, amaldiçoando Vir-
gil, xingando-o de puxa-saco e de covarde, 
por abandonar seus próprios pais em tro-
ca de aprovação social.

Dotado de uma língua ferina, 
Virgil logo colocou Ma-

rio em seu lugar 
chamando-o de 
“a mais baixa 
forma de ser hu-
mano conheci-
da pelo homem 
—  guarda-freio 
de ferrovia”. Foi 
demais. Mario 
acertou Virgil na 
boca, e Virgil revi-
dou com um golpe 
no nariz. Então eles 
se atracaram pela 
cozinha, virando ca-
deiras, derrubando 

vasilhas e panelas 

da despen-
sa, Mama gri-
tando e Stella cor-
rendo para sua casa do 
outro lado da rua para 
pedir ajuda ao marido 
dela, John DiMasio, 
o pedreiro. Quando 
ela voltou com John 
a briga já tinha 
terminado. Virgil 
tinha ido e Mario 
estava na pia da 
cozinha cuidan-
do do nariz en-
sanguentado 
pela segunda 
vez naquele 
agitado dia.

A calma retor-
nou, porém a Mama 
rapidamente atiçou o troço 
e reacendeu as coisas novamen-
te. “O que eu vou fazer com aquele 
bode velho sujo?”, ela perguntou. 
Era um jeito desagradável de provo-
car um assunto que ninguém queria 
mais discutir, tão repugnante para 
DiMasio que ele foi para fora. Da rua 
ele convidou Stella a ficar com/ man-
ter o rabo em casa. 

Stella o ignorou. “Mama”, ela disse, 
“você não tem uma prova concreta de 
que o Papa foi infi el. São apenas indícios”. 

Mama ergueu as mãos, chocada. “Indí-
cios? Oh, Mãe de Deus, proteja-me de meus 
próprios fi lhos!”

Ela cambaleou para o quarto e voltou com 
o calção revelador, empurrando de lado pra-
tos e vidros e estendendo a cueca sobre da 
toalha de mesa xadrez como se fosse um 
despudorado centro-de-mesa (sem vergo-
nha). O traço avermelhado manchando a 
virilha da cueca era completamente visível.

“Certo como o diabo que foi batom”, 
Mario disse ao telefone. “O beijo de 
alguma vadia”.

Minha irmã Stella, casada com seu 
voluntarioso e cortês pedreiro, in-
sistia que aquela mancha era de an-
tisséptico bucal vermelho que ela 
tinha visto no banheiro. “É isso que 
é — puro antisséptico bucal”.

Foi como se tivessem acertado a 
Mama com um porrete. Seu ros-
to caiu para diante em direção à 
mesa, num baque surdo.

“Estou tão cansada”, ela ge-
meu. “Oh, Abençoado Deus, 
livrai-me desta cruz. Eu não 
consigo mais carregá-la. Por 
cinquenta e um anos fiz o me-
lhor que pude, mas agora mi-
nha paciência se esgotou. Eu 
quero sair disso. Quero um pou-
co de paz na minha velhice. Eu 

quero o divórcio”.
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N velas 

Malhação
Segunda - Osvaldo pede Suzana em na-
moro. Veridiana não foi convidada para 
o fi m de semana na casa de Marina. 
Alex leva sua guitarra para o conserto e 
é abordado por assaltantes. Guilherme 
pede que Mariana convide Veridiana 
para o fi m de semana em sua casa.

Terça - Norma Jean avisa a Veridiana que 
ela está convidada.. Rodrigo tenta se 
declarar para Suzana. Mauro desabafa 
com Guilherme sobre sua difícil situação 
fi nanceira. Ela insinua que Marina não 
admite os pontos negativos da coleção 
por ser subordinada a Vick. 

Quarta - Suzana pede um tempo a Os-
valdo para pensar, mas eles acabam 
se beijando. Marina concorda com as 
críticas de Veridiana e decide refazer a 
coleção sem levar em consideração as 
determinações de Vick. Caio ajuda Alex 
a compor sua nova música. 

Quinta - Marina fi ca furiosa quan-
do Vick ordena que ela refaça toda a 
coleção e confi dencia às amigas que 
não se submeterá às determinações 
da editora. Alex e Caio mostram sua 
nova música para Bruno e Diego. Ma-
rina consegue emplacar sua coleção. 

Sexta - Marina prova a Vick que sua co-
leção é um sucesso e a editora se esquiva 
ao afi rmar que tudo não passou de um 
teste para avaliar seu desempenho em 
uma situação de pressão. Vick dedica se-
ção da revista para a coleção de Marina. 

Suzana aceita namorar Osvaldo.

Paraíso
S e g u n d a - 
Zeca con-
fessa para 

Maria Rita que não consegue parar de 
pensar nela. Tobi comenta com Eleuté-
rio que Terêncio está apaixonado por 
Rosinha. Antero conta para Mariana 
que estive na casa de Eleutério. Maria 
Rita pensa no encontro com Zeca e per-
cebe que está apaixonada. Terêncio toca 
o berrante para as crianças da fazenda. 

Terça - Zefa confi rma que Zeca está 
apaixonado por Maria Rita. Dona Ida 
repreende Aninha por sentir ciúmes de 
Otávio e Ricardo. Maria Rosa tenta dis-
farçar que se envolveu com Otávio. Zeca 
quer se desculpar com Santinha por ter 
puxado o seu véu e pensa em convidá-la 
novamente. Rosinha reza para que Ma-
ria Rita não consiga fazer milagre.

Quarta - Zeca confessa para Terêncio 
que sonhou com Santinha. Nina, Cleu-
sinha, Jacira e Edith chegam à pensão 
para contar a Aninha que Ricardo estava 
passeando de braços dados com Maria 
Rosa. Terêncio conta para Zeca que Ma-
ria Rita vai voltar à fazenda com Maria-
na e ele se alegra. Zefa diz à Rosinha que 
ela vai ter de se conformar. 

Quinta - Dona Ida não deixa Otávio se 
explicar e o rapaz se culpa pelo que fez. 
Mariana e Maria Rita chegam à fazenda 
de Eleutério e são recebidas por Rosinha. 
Mariana consente que Maria Rita reze 
sem o véu e Zeca fi ca feliz ao ver o rosto 
novamente. Zeca confessa que está apai-
xonado por Maria Rita e fará qualquer 
coisa para conseguir fi car com ela. 

Sexta - Zé Camilo fi ca preocupado com 
a falta de serviço para sua comitiva. 
Norberto resolve dedicar um horário 
na rádio para falar sobre política e dis-
cursa no bar do Bertoni. Dona Ida deci-
de conversar com Otávio sobre o que 
aconteceu entre ele e Aninha. Otávio 
se desculpa com Aninha pelo beijo e 
ela fi ca decepcionada. 

Sábado - Vadinho não aceita que o prefei-
to use a rádio para falar de interesses polí-
ticos. Zeca diz para Tobi que quer voltar a 
andar. Ricardo e Otávio apresentam o en-
genheiro Marcos para Norberto, Aurora e 
Padre Bento. Maria Rita chega à fazenda 
de Eleutério sozinha e Zeca se anima. Zeca 
se declara para Maria Rita e a beija.

Caras e Bocas
Segunda - Em um fl ashback de quinze 
anos atrás, Gabriel mostra o retrato da na-
morada. Dafne diz a Gabriel que fará dele 
um pintor famoso. Gabriel ganhou uma 
bolsa de estudos na Inglaterra. Léa tenta 
afastar Gabriel de sua neta. Dafne confi r-
ma sua gravidez, mas desiste de contar ao 
namorado. Nasce a fi lha de Dafne. 

Terça - Dafne entra na galeria coberta de 
lama enquanto Gabriel desce do carro 
para ver o pneu que furou. Dafne des-
confi a que o avô esteja querendo lhe ar-
rumar um marido e Simone apoia a ideia. 
Gabriel chega ao bar e Laís surge. Jacques 
organiza um safári para promover o en-
contro da neta com Vicente. 

Quarta - Gabriel está preocupado com a 
insistência de Laís em casar e Anita. Laís 
fi nge ter um ataque histérico e convence 
o pai a dar o dinheiro para ela se casar 
com Gabriel. O grupo é resgatado e Daf-
ne volta ao hotel como heroína. Jacques 
conta a Dafne que deseja casá-la com Vi-
cente, mas a neta rejeita a ideia.

Quinta - Vicente chega arrasado e é rece-
bido por Jacques. O milionário convence 
Vicente a continuar tentando conquistar. 
Jacques leva Dafne e Bianca para conhe-
cer os arredores da mina, mas a neta não 
se interessa. Um mineiro se aproxima para 
avisar sobre o vazamento, e a mina explo-
de. Nicholas vai ao encontro de Dafne.

Sexta - Nicholas conta que a mina explodiu 

e que Jacques estava no local. Dafne avisa 
Simone sobre o acidente com o avô. Vicen-
te é resgatado com vida. Léa, Judith, Nicho-
las e Pelópidas são convocados para a leitu-
ra do testamento. Dafne fi ca com a maior 
parte das ações da empresa, mas terá que 
se casar para assumir a presidência. 

Sábado - Felipe diz a Bianca que ela pre-
cisa descobrir o nome de seu pai e ela vai 
perguntar a Dirce. Dafne se reúne com 
Frederico e Vicente para analisar os papéis 
da herança. André desiste de comprar os 
quadros que reservou. Frederico alerta 
Dafne que Judith fi cará com o controle 
da empresa se ela não tomar uma atitude.

Caminho das Índias
Segunda - Maya revela a Indira que não 
quer fazer o exame, mas a sogra não leva 
em consideração. Bahuan fi ca desolado 
ao ver os convidados deixarem o local 
e Shankar tenta detê-los. Chiara e Duda 
chegam ao Rio. Norma encontra o car-
tão de Dayse na roupa de Abel. Yvone 
liga para Silvia sem que Raul perceba.

Terça - Opash manda telegrama para Chia-
ra, avisando o dia de sua chegada ao Brasil. 
Melissa se recusa a aceitar que seu fi lho pre-
cisa de ajuda psiquiátrica. Maya demonstra 
a Raj que está insatisfeita com a viagem à 
Dubai, mas ele a encoraja a ir. Surya coloca 
sal no chá que Maya prepara para Laksmi e a 
matriarca repreende a esposa de Raj. 

Quarta - Raj pede a Maya que dance pra ele 
e o casal tem um momento de amor. Opash, 
Indira, Maya e Rani fi cam impressionados 
com a arquitetura de Dubai. Yvone e Raul 
passeiam a camelo por Dubai. Maya e Rani 
estão em um restaurante em Dubai e Raul 
e Yvone entram no local. Maya pede a Rani 
que faça o exame em seu lugar. 

Quinta - Rani descobre que o fi lho de 
Maya é de Bahuan. Maya conta a Raj que 

não foi possível ver o sexo do bebê. Raul 
descobre que Yvone teve acesso a sua 
conta no exterior. Silvia sabe que Tar-
so não está bem e Aída se oferece para 
acompanhá-la em uma visita ao jovem. 
Opash chega ao Brasil e Chiara vai bus-
cá-lo no aeroporto. 

Sexta - Opash fi ca impressionado com 
as roupas dos brasileiros. Surya liga para 
Duda sem falar nada. Duda liga para Raj 
e ele fi ca surpreso com a procura da ex-
namorada. Raj conta para Maya que Duda 
ligou e diz que quer ser leal à mulher. Duda 
vai ganhar apartamento, carro e pensão se 
Raj nunca descobri sobre o fi lho.

Sábado - Laksmi fi ca emocionada com 
a presença de Shankar e sai do templo. 
Shankar também fi ca emocionado com 
o encontro e sente como se o tempo não 
tivesse passado. Raj comenta com Indira, 
Maya e Rani que Bahuan vai para o Brasil. 
Chiara leva Opash para uma danceteria e 
apresenta o indiano a Ilana e César. 

Promessas de Amor
Segunda - Tonho resolve investigar a 
vida de Sofia para tentar separá-la de 
Amadeus. Nati lembra que Leonor 
deixou o manto da invisibilidade com 
ela e entrega a Valente. Silvia conta 
para Grilo, Liliana e Marli que está 
desconfiada de que seu pai tem uma 
amante. Aline aponta sua arma para 
Enigma e diz para ele se entregar.

Terça - Juno avisa a Bianca que o es-
conderijo deles será invadido pela 
polícia. Gabriela marca um encontro 
com Ferraz. Ele estaciona em frente ao 
colégio e vê Sofia entrando. Valente 
tira o manto da invisibilidade e apa-

rece par Nati. Renata avisa a Camargo 
que os alunos estão fazendo uma gre-
ve por causa de Sofia.

Quarta - Bianca se empolga com o pla-
no do assalto e Juno fi ca chateada ao 
ver a excitação da mãe. Liliana defende 
a amiga. Renata diz que muitos alunos 
irão mudar de colégio, caso Sofi a seja 
demitida. Os agentes da Depecom che-
gam e mandam todos fi carem parados. 
Os alunos pintam cartazes e faixas em 
protesto à demissão de Sofi a. 

Quinta - Ágata percebe o interesse de 
Aquiles por Silvia. Amadeus busca So-
fi a no colégio e Ferraz vê o casal, pega 
sua arma e coloca uma touca ninja. Ele 
aborda Amadeus e aponta a arma para 
cabeça dele. Sofi a foge. Ferraz aponta a 
arma para cabeça de Renata e ordena 
que ela fale onde está Sofi a.

Sexta - Sofi a sai à procura de Amadeus 
e se desespera ao vê-lo ferido. Aline de-
fende a lei antimutante. Camargo per-
gunta se alguém viu a cara do assaltan-
te. Sofi a concorda com Renata e diz que 
Ferraz quer matá-la. Bianca, Juno, Lino, 
Draco, Telê, Gór e Metamorfo chegam 
ao novo esconderijo. 

Sábado - Amadeus fala para Sofi a que 
não gostou do jeito que Nestor falou 
com ela. Camargo e Isabel entram na 
sala e avisam que irão à delegacia pres-
tar queixa do assalto. Gabriela diz que 
não vê a hora de ter Valente só para ela. 
Isabel, Silvia e Nestor tentam convencer 
Camargo a não demitir Sofi a. 

Revelação
A emissora não divulgou o resumo.

O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Exageros de conduta a par-
te nunca fui o melhor exem-
plo de coringa, mas Mika me 
supera em qualquer quesito de 
comparação. Sorte dele de ter 
nascido músico; ao menos essa 
carreira lhe permite mutação. E foi 
nesses gestos não comuns que minha 
atenção a ele se voltou. Não bastasse a 
identifi cação, gostei mesmo da música 
que ouvi quando baixei Grace Kelly (fai-
xa 1), o single deste primeiro álbum. Era 
apenas a primeira das diversas nas quais 
me debruçaria nos dias seguintes. 

E logo veio a vez de Lollipop (faixa 2), can-
tada juntamente com a prima criança do 
empolado cantor. A voz infantil já me levou a es-
talar os dedos no mesmo ritmo que o hit se encaminha-
va. E a voz de Mika mudava. Tornava-se infantil com a da prima. 
E já não eram os dedos os únicos infectados pela música, eram os pés 
e o corpo que bailavam, tornando-me tão afetado quanto Mika. Já depois 
de dançar essa baila, conheci Love today (faixa 4), marcada pelo piano logo 
no início, como um relógio que me apressava e apreçava para não perder a 
próxima. Comecei a jogar os cabelos ao vento.

E amei todos os dias, amávamos todos os dias. Love today estava quase me igua-
lando a Mika. E veio Stuck in the middle (faixa 9), o piano de novo, não adianta-
va nem tentar me conter: minha cintura fazia círculos no ar e meus ombros se 
mexiam um a um. Aquela história de ser coringa, versátil, se prestar a qualquer 
situação já estava sendo lenda: como me provaria varonil? Não adiantava, já estava 
infectado, e chegou a vez de Relax (faixa 5) e o rei do pop, Michael Jackson, baixou 
na voz de Mika e nos meus pés, até segurar meu falo e mexer os pés para trás eu fi z.

Mas não tinha acabado, Happy ending (faixa 10) foi fatal. Desta vez Freddie 
Mercury desceu em Mika e me inspirou mais ainda, entretanto, estava mais re-
laxado. Repetia junto naquela crescente de vozes unidas. E Mercury se fazia pre-
sente. Apesar de tentar resistir, terminei contaminado. Depois de bailas, coros, 

orquestras, me bastou fi car apenas com as lentas que me salvaram. 
Na disputa entre mim e Mika, posso adiantar que ain-

da vamos longe pelo troféu.

O que seria do clássico Janela 
Indiscreta (1954) sem a presença 
estonteante de Grace Kelly? Hi-
tchcock era um gênio, mas nem 
quero pensar na obra-prima sem a 

diva eterna do cinema. Ela acenden-
do as luzes da sala de estar de Jeff ries 
– o lendário James Stewart -, revelan-
do o esconderijo voyer dele, e, dela, as 
curvas delineadas por aquele vestido 
longo de caimento perfeito, culminan-

do com a apresentação da personagem 
e fazendo de nós os invasores, é uma se-
quência de desmanchar amantes de cine-

ma. E Jeff  em dúvida se fi cava ou não com 
ela! Quem recusaria Grace Kelly?

Mika, cantor de música pop de origem libanesa, 
mas com sangue londrino, queria ser como Grace Kelly, 

representar algo daquilo que ela representa, mas a cantoria 
dele foi rejeitada pelas gravadoras. Mika teria de ser ‘mais pop’ e para 

isso os ‘visuais tristes’ de Kelly não lhe caíam bem; da mesma forma que os ‘fi lmes B’ 
de Hitchcock não fi cavam bem nos cartazes. Então compararam a voz de Mika à de 
Freddie Mercury, do Queen, e o cantor entrou em uma crise de identidade.

Esse autoquestionamento, a relação – e decepção – com o mundo musical e o 
fato de muitos músicos tentarem se reinventar para atender os anseios do público 
e das gravadoras são os temas que Mika destrincha no single Grace Kelly, faixa que 
também abre este CD: Life in Cartoon Motion, de 2007.

E as críticas são um bom abre-alas à proposta do cantor, que alterna sons dançantes 
de roupagem rétro, cujos agudos e tons mais altos estão sob completo domínio e, de 
fato, lembram Mercury e também algo de Bee Gees; com temas mais melodramáticos 
carregados de infl uência de Michael Jackson. 

Destacam-se as faixas Lollipop, My Interpretation, Relax (Take It Easy), Any Other 
World e Stuck In Th e Middle. Mas o sucesso mesmo se justifi ca por Grace Kelly. A 
canção fi cou na primeira colocação no Reino Unido por sete semanas seguidas, o 
que fez com que o álbum liderasse as vendas no período de lançamento, somando 
até agora mais de 6 milhões de cópias vendidas. No fi m das contas, é aquela 
velha pergunta, quem recusaria Grace Kelly?
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Suas boas qualidades infl uenciarão de 
maneira benéfi ca, pessoas importantes 
para você, principalmente se estas forem 
pessoas amigas. O trabalho, as empresas e 
o amor estão em bom aspecto.

Evite hoje, qualquer ação que possa afetar 
seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua 
saúde melhorará totalmente, as chances 
de sucesso geral também, pela ciência e 
educação, serão evidentes. 

Excelente dia para tratar com agronegó-
cio. Terá sucesso nos negócios imobiliários 
e muito poderá progredir, profi ssional-
mente. A vida profi ssional está tomando 
a maior parte da sua atenção.

Êxito e ótimos lucros, no comércio e na in-
dústria de líquidos. Todavia, terá algumas 
difi culdades, mas, se agir com inteligência 
e otimismo, você pode se sair muito bem. 
Cuidado com acidentes.  

Dia em que terá sucesso em tudo que está 
relacionado com o ensino e a educação de 
crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. 
Forte tendência à especulação e muito su-
cesso nos negócios. Bom ao amor. 

A elevação de sua inteligência, será evi-
dente nesta fase em que o planeta Júpiter 
está ajudando. Todavia, deverá evitar atri-
tos e discussões e tudo que possa, de uma 
forma, prejudicá-lo mentalmente.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muito boa infl uência para tratar de negó-
cios e assuntos pendentes, para melhorar 
sua capacidade profi ssional e para iniciar 
tratamento de saúde. A vida amorosa ne-
cessita de paz e o lar também.

Dia em que fará muitas relações, mas 
poucas amizades sinceras. Por outro lado, 
é bom ir se precavendo, pois a partir de 
amanhã, entrará em uma fase desfavorá-
vel. O setor mais favorecido é o amoroso.

Dia propício para tratar de assuntos im-
portantes. Evite, porém assinar documen-
tos que possam com prometê-lo com 
pessoas que dizem ser amigas. Alguma 
prudência será bastante aconselhável.

Será improdutivo preocupar-se com o 
que os outros possam fazer ou dizer a seu 
respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale 
uma orientação do que uma crítica. Pro-
blemas familiares no dia de hoje. 

A partir de hoje, você entra em uma das 
melhores fases para lucrar através de es-
critos, propaganda e em tudo que está 
relacionado com a imprensa e com a co-
municação. Favorável para mudanças.

As novas amizades que tem feito ultima-
mente se apresentarão de forma agradá-
vel e benéfi ca para você. Por outro lado, 
você deve dar mais atenção aos familiares, 
e a pessoa amada no dia de hoje.

Cascavel
Quem quer ser um milionário

Arcoplex JL – Sala 1 – 14h20, 16h40, 
19h, 19h30, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, 
qui);  16h40, 19h, 21h20 (seg, ter)

Cine Westside – Sala 1 - 15h40, 19h25, 
21h30 (Sab, qua), 19h10, 21h20 (dom), 
19h, 21h05 (seg, ter), 15h45, 19h20, 
21h25 (qui)

Perdido Pra Cachorro

Cine Westside – Sala 1 - 14h, 17h50 
(Sab, qua), 15h30, 17h15 (dom), 16h 
(seg, ter), 14h40, 17h45 (qua)

Monstros vs Alienígenas

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h, 15h50, 
17h40, 19h30, 21h20 (sex, sáb, dom, 
qua, qui);  17h40, 19h30, 21h20 (seg, 
ter)

O Menino da Porteira

Cine Westside – Sala 2 – 14h10, 17h40 
(Sab,qua, qui), 17h30 (dom), 19h15 (seg 
e ter), 14h10, 17h40 (qua)

O Leitor

Arcoplex JL – Sala 3 – 19h10 (diaria-
mente)

Cine Westside – Sala 2 – 21h20 (sab, 
dom, qua, qui); 20h55 (seg, ter)

Um Hotel Bom Pra Cachorro

Arcoplex JL – Sala 3 – 15h, 17h (sex, sab, 
dom, qua); 17h (seg, ter, qui)

Gran Torino

Arcoplex JL – Sala 3 -   21h20 (diaria-
mente)

Sim Senhor

Arcoplex JL – Sala 4 – 15h10 (sex, sab, 
dom, qua); 17h (Seg, ter, qui)

Operação Valquíria

Arcoplex JL – Sala 4 -  17h10 (sex, sab, 
dom, qua), 19h (seg, ter, qui)

Pagando bem, que mal tem?

Arcoplex JL – Sala 4 - 19h30, 21h30 (sex, 
sab, dom, qua), 21h30 (seg, ter, qui)

Cine Westside – Sala 2 – 15h50, 19h20 
(Sab, qua, qui), 15h40, 19h20 (dom), 

16h40 (seg e ter)

Foz do Iguaçu
Pagando bem, que mal tem?

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 22h (dia-
riamente)

O Menino da Porteira

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 19h30 (dia-
riamente)

Barry e a banda das minhocas

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 18h (diaria-
mente) 

Velozes e Furiosos 4

Iguassu Boulevard- Sala 3 – 17h30, 20h, 
22h15 (diariamente)

Gran Torino

Iguassu Boulevard – Sala 4 – 17h15 
(diariamente)

Um hotel bom para cachorro

Cine Plex – Sala 1 -  17h30, 19h40 (dia-
riamente)

Jogo entre ladrões

Cine Plex – Sala 1 – 21h50 (diariamente) 

Jogo entre ladrões 

Cine Plex – Sala 1 –  16h, 18h30, 21h 
(diariamente)

Coraline e o mundo secreto

Cine Plex – Sala 1 – 15h20 (sex, Sab, 
dom)

Presságio

Cine Plex – Sala 2 – 15h30, 18h50, 
21h40 (diariamente)

Monstros VS Alienígenas 

Cine Plex – Sala 3 – 15h, 17h, 19h10, 
21h20 (diariamente)

Quem quer ser um milionário?

Cine Plex – Sala 4 – 16h30, 
19h, 21h30 (diaria-
mente)

“Mas será Leibniz quem melhor nos 
esclarecerá, já que será ele a fonte 
da concepção de tempo e espaço 
da periodização histórica. Para ele, 
todos os elementos podem ser or-
denados pela relação de contempo-
raneidade, anterioridade ou poste-
rioridade. Tempo é a ordem daquilo 
que não é contemporâneo, sendo, 
portanto, a ordem universal de mu-
dança. Nesse sentido, duração é quan-
tidade de tempo que, se for contínua 
e diminuída de maneira uniforme, pas-
sará a ser um instante. Ao acrescentar a 
relação de contemporaneidade, Leibniz 
transformará o momento em conjun-
to de eventos ou obras que coexistem, 
de forma refl exiva e simétrica. O tempo 
passa, então, a ser ordem na sucessão do 
espaço, isto é, ordem na contiguidade, 
decorrente da existência de eventos ou 
mudanças. Eventos ou mudanças serão os 
objetos temporais irredutíveis. Um conjun-
to de eventos ou mudanças manterá uma 
relação de anterioridade ou posteridade. 
A duração do tempo far-se-á aqui também 
através de uma métrica extrínseca. Ora, um 
conjunto de eventos ou mudanças manterá 
uma relação de anterioridade e posterida-

de entre si. Decorre daí que a relação 
temporal se monta pela dependência 
causal. Isto é, tendo em vista a existência 
de uma multiplicidade de circunstâncias 
concretas não mutuamente exclusivas, 

estas são de-

signadas contemporâneas 
ou coexistentes. Nessa medi-
da, os eventos dos anos pas-
sados são considerados como 
coexistentes com os deste ano, 
pois eles são qualifi cados por 
circunstâncias incompatíveis. 
Quando um dos dois elementos 
contemporâneos contém os fun-
damentos de outro, o primeiro é 
considerado antecedente, o outro, 
consequente. A análise causal envol-
verá, necessariamente, termos tempo-
rais. O posterior é contaminado e de-
pendente do anterior, montando assim 
uma linearidade temporal”.

História da Arte – Fundamentos 
Semióticos, Eliana Caramella 

“Tranque seus gibis num armário por enquanto. Você vai à biblioteca. Não 
se pode aprender a escrever lendo gibis. Você vai ler alguns livros de ver-
dade por enquanto. Assim é como todo escritor que conheço aprendeu 
a escrever: estudando grandes escritores e aplicando as lições aprendidas 
para seus próprios interesses e objetivos. Você não conseguiu Alan Moo-
re sem Thomas Pynchon, você não conseguiu Eddie Campbell sem Henry 
Miller, nenhum Grant Morrison sem William Burroughs. Olhe o modo como 
escritores sérios estruturam suas histórias. Olhe o modo como apresentam o 
diálogo. Olhe os efeitos que eles conjuram, e esquematize como eles fazem 
isso. Fique um tempo com Dickens. É, é, eu sei. Cale a boca. Ele tem aplica-
ção especial nos Quadrinhos, porque Quadrinhos ainda são uma forma 
seriada, e Dickens é o escritor da língua inglesa mais efi ciente neste for-
mato que já existiu. O ponto é: entenda como os meninos e meninas 
grandes colocam palavras juntas no Mundo Real. Ache o que você 
gosta. Encontre o que funciona para você. E traga isso de volta. (...)
(...) Então é isso que você vai fazer: cozinhar e resumir, destilando 
a ideia até uma forma reduzida. Não, não vai ser completo como 
o que você realmente quer mostrar a eles, e não vai indicar a ri-
queza e complexidade do que você está fazendo. Francamen-
te, você tem de viver com isso. Pegue a atenção deles usando 
isso e mostre a eles o bom material depois. Porque se você 
não fi zer de um jeito que ao menos se pareça o jeito deles, 
eles não vão nem olhar o material pra começo de conversa”.

Como Escrever Roteiros Para Quadrinhos, 
Warren Ellis

"Debrucei-me sobre livros a 
ver passar rios de palavras".

Catatau, Paulo Leminski
Jogos, Trapaças
e Dois Canos
Fumegantes
(Lock, Stock and
Two Smoking Barrels)

Diretor: Guy Ritchie
Roteirista: Guy Ritchie
14 prêmios e mais
seis indicações
UK, 1998. 120 minutos.
Cor. Summit Entertainment

Guy Ritchie, ex da Madonna, 
surgiu como segundo nome forte da ci-

nematografi a contemporânea britânica. Danny Boyle 
veio primeiro abanando a poeira com os belos Cova Rasa e Trains-
potting; e agora vem Ritchie, considerado uma versão soft e menos 
pop de Quentin Tarantino. O longa debut desse diretor, que mais 
tarde se consagrou com Snatch – Porcos e Diamantes (2000), foi 
justamente este Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998).

Eddie, Bacon, Soap e Tom são jovens londrinos criminosos 
que estão querendo ganhar dinheiro fácil numa mesa de 
poker. Com 100 mil libras em mãos, conseguem o ingresso 
de Eddie à mesa do mafi oso local e rei da pornografi a ‘Ha-
tchet’ Harry Londsdale. Eddie tem chances, afi nal, apesar 
de não ser um grande jogador, tem o dom de dominar o 
jogo apenas estudando a reação dos adversários.

Entretanto, o infeliz é pego no jogo marcado e, numa 
aposta de risco e de orgulho, perde meio milhão de li-
bras. Agora, para não perder os dedos e o bar do pai, tem 

uma semana para pagar a dívida ou arrumar quem pague.

A trama relativamente simples é distribuída em três tramas 
paralelas, ao estilo Pulp Fiction. A apresentação conjunta de 
vários personagens e os poucos diálogos do início podem con-

fundir um pouco, mas logo se pega o fi o da meada. A narrativa 
segue com câmeras rápidas, montagem de videoclipe e trilha 

sonora impecável: de Stooges aos não mais obscuros Ocean Co-
lour Scenes, banda britânica das mais importantes de britpop.

A crítica mais academicista reivindica a falta de ‘humani-
dade’, no sentido de que não há exatamente uma história, 

essência ou sujeito, apenas trocas, fl uxos e relações, en-
tremeadas de clichês e efeitos comuns e desnecessários. 

Ou seja, se você procura um fi lme com algo mais a 
dizer, passe longe desse; caso busque bom entreteni-

mento, é uma boa opção. 

No elenco, Jason Flemyng (Do Inferno e A Liga 
Extraordinária), Jason Statham (Carga Explosiva 

e Th e Italian Job), Dexter Fletcher (O homem 
que sabia de menos), P. H. Moriarty (Jogos 

Patrióticos e Chaplin) e 
Vinnie Jones (60 

Segundos e A 
Senha).
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Período
entre a fe-
cundação
e o parto

Proporção
de álcool
em uma
bebida

Fluido
como a
arsina
(Quím.)

Temas fre-
qüentes na
pintura de

Renoir

Lua de
Júpiter 

crivada de
vulcões

Aquilo que
existe efeti-
vamente

“O
Príncipe

(?)”, ópera
de Borodin
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Coelhices
insanas

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Quando percebi já havia caído naquele buraco. Fui 
estúpido ao seguir aquele coelho de colete com relógio no 

bolso. Levantei-me limpando a poeira que se acumulou na 
roupa após a queda sem fi m por aquele túnel. E foi assim que 
o vi novamente. Branco e orelhudo, sempre a olhar o relógio. 

Pedi permissão para segui-lo. Mas ele não deixou.

– Estou atrasado! Estou atrasado! E você é grande demais para entrar. 

Disse isso olhando para o relógio de bolso e correndo 
por aquela minúscula porta. Realmente eu 

era grande demais. Entretanto o com-
primido que eu havia tomado antes 
de me encontrar com o coelho teve 

um efeito nefasto, tudo ali naquela 
toca parecia ser diferente. Eu diminuíra 

drasticamente de tamanho. O bastante 
para seguir o coelho branco toca adentro. Es-

tava tão pequenino que o menor dos frascos seria o 
bastante para me aprisionar. Fui em direção à porta por 

que o coelho branco saiu e já não era mais possível segui-lo, 
a chave dourada que abriria o obstáculo tinha fi cado encima da 

mesinha. Foi quando vi um frasquinho extremamente fl uorescen-
te. Laranja tão forte que cegava meus olhos. Em le-

tras miúdas a indicação: uma gota para cada 
10 centímetros. Logo eu estava do tama-

nho da mesinha, peguei a chave e saí 
para o lindo jardim no qual o coelho 
branco sumiu. 

Era tudo diferente do que já ha-
via visto. A água do lago era de um 
verde que brilhava como ouro. E 
dentro dele, em vez de peixes, ha-
via pássaros que nadavam como se 
voassem. As formigas eras dotadas de 

tesouras que as auxiliavam a cortar as 
folhas azuis das árvores. Aliás, as cores na-
quele lugar nada se assemelhavam ao meu 

mundo. Meu estômago estremecia. 

– Deve ser aquilo que eu tomei antes. 
Pensei. E continuei a explorar aquele 

ambiente mágico. As borboletas não 
eram como as que eu conhecia, dota-
das de asas maiores e multicores, como 
um arco-íres e, do mesmo modo que a 
água do lago, espalhavam uma fl uorescên-
cia pelo ambiente. Por trás de alguns arbus-
tos vi umas orelhas enormes. Sorri vencedor. O 
encontrei. Disse baixinho para não o assustar. 

Quando o toquei ele se virou e me disse, re-
provando a atitude:

– Ei, o que é que há velhinho? 

Não me era estranha aquela 
fi gura. No meu mundo havia 
um coelho muito parecido e 

que dizia a mesma frase re-
petidamente. Perguntei 

quem era ele.

– Sou o Pernalon-
ga, velhinho!

Estava explicado.

– Por acaso você viu um coelho 
branco de colete passar por aqui?

– Sim, ele foi por aquele lado.

Deixei o Pernalonga comendo ce-
noura e fui na direção que me indicou. An-
dava por um caminho estranho. Parecia que meus 
pés afundavam. Minha velocidade de andar estava 
bastante limitada e eu não conseguia me desvencilhar. 

Falava para mim mesmo sobre a massa do meu 
corpo relacionada à quan-

tidade que afundaria 
por segundo. 

Não que 
eu realmente sou-

besse o que falava, mas parecia me 
acalmar. Sem que pudesse continu-
ar meu cálculo físico, um tiroteio 
começou naquelas redondezas. 
Impulsionado pelo medo conse-
gui me desvencilhar do caminho 

que me engolia e me deitar no 
chão. Por detrás de outros arbustos 

vi umas orelhas grandes passarem. 

– Deve ser ele, deve ser ele. Coelho Bran-
co! Coelho Branco! 

Não era ele. Quem saiu de trás do mati-
nho, me apontando uma arma, era outra 
fi gura. Baixinho, com um chapéu de cowboy 
e portando uma arma. Pedi quem era ele.

– Xerife Bing, Bing, Bing... Coelho Ricochete!

Ele estava perseguindo o Lorde Coelhão. O 
vilão da Turma da Mônica estava determi-
nado a transformar aquele mundo numa 
imensa plantação de cenouras. Enquanto 
o Xerife Ricochete me contava os pla-
nos maléfi cos do vilão, algo me puxou 

para dentro dos arbustos lilases. Era o 
Lorde Coelhão. Mais que depressa o 

Xerife Ricochete veio em meu auxílio. 
Na rapidez que ricocheteia no espaço, 

ele dominou o vilão e me libertou. Per-
guntei em vão se ele havia visto o Coelho 

Branco e a resposta foi negativa, sendo o 
Lorde Coelhão o único que havia visto.

Continuei meu caminho em busca da 
alvura com colete e relógio. Além de um 

gato listrado que falava com charadas e 
que não vale a pena ser contado nessas 
páginas, ouvi um barulho estranho atrás de 
um tronco. Era algo excitante, como daque-
les fi lmes que assistimos escondidos quando 
criança. Caminhei até o local de onde vinha 
o barulho, silencioso para não ser percebido. 
Atrás do tronco estavam Sansão, coelho da 
Mônica, e Tambor, amigo inseparável do Bambi. 
Interrompi os dois que se voltaram assustados. 
Pedi pelo Coelho Branco e, ao menos desta vez, 
consegui uma pista para poder continuar a pro-
curar pelo causador de toda aquela confusão.

Minha pista era que ele havia ido ao encon-
tro da Rainha. Sem pestanejar, fui à procura 

dele e da dita Rainha. No caminho de ida 
uma cantoria vinha de longe. Como se 

fosse muito perto, mas longe do mes-
mo modo. Quando eu passava exata-

mente em frente a uma casa toda 
rosa e roxa um coelho passou ra-
pidamente pela janela. Dirigi-
me até ela e bati à porta. 
Quem me atendeu foi 
um da família, mas não 
o Coelho Branco e sim 
a Lebre de Março, um 
parente distante dele. 

– Vamos, entre, está 
na hora do chá.

Tentei recusar, mas a Le-
bre de Março parecia outra 

coisa. Alguém extradimensão 
que me obrigava a entrar, sentar-se 

e me servia chá. Tentava recusar o chá, 
mas eles eram todos malucos. Cantarolavam 

e riam pelos cotovelos, principalmente porque eu 
não queria provar do chá da tarde. Não teve jeito, 

até que não tomei uma xícara eles não me deixa-
ram em paz. Após tomar o chá, o anfi trião, o Cha-

peleiro Maluco, começou a mudar de cor. Eu olhava 
fi xamente para ele, mas era algo mais forte que minha 

concentração. Ele tirou o grande chapéu e disse para 
eu fazer um desejo que ele o tiraria de dentro 

do chapéu. Desejei que o Coelho Branco 
aparecesse. Ele colocou a mão den-

tro do chapéu e começou a 
puxar, logo vi as longas 
orelhas brancas saindo, 
fi quei entusiasmado, 
mas quando ele tirou 

tudo não se tratava do 
meu coelho e sim de um 

coelho qualquer de 
cartola de mágico. 

Quando saí da 
casa daqueles 

malucos 

eu estava 
tão maluco quanto 

eles. Lá fora a paisagem havia 
mudado, além de ver toda 

fl uorescência de outrora 
comecei a imaginar que as 
árvores queriam me engolir.

A coisa estava fi cando cada vez 
mais complicada. Eles colo-
caram alguma coisa no 

meu chá, eu estava tendo 
alucinações. O caminho 
que eu seguia estava cada vez 
mais estreito e escuro. Caminha-
va com medo, pisava de leve com re-
ceio que qualquer coisa cedesse. Quando 
menos esperava a criatura mais assus-
tadora se prostrou a minha frente: 

Frank, o coelho monstruoso e 
gigante que salvou a vida 

de Donnie Darko no 
fi lme homônimo. 
Aquela fi gura me 
afugentou, co-
mecei a correr 
no escuro até 
que achei um es-
conderijo. Sentei-
me calado, ofegante. 

Quando silenciei comecei 
a escutar o mesmo barulho 

de cansaço ao meu lado. 
Mais que rápido peguei um 

caixa de fósforos que trazia 
no bolso e acendi. Era um 

coelho branco. Mas não o 
meu. Perguntei o nome dele 

e o que fazia ali escondido.

– Meu nome é Roger Rabbit e es-
tou me escondendo porque fui vítima 

de uma cilada. Armaram para mim e 
agora estão me perseguindo.

Ele ofegava sem parar, mais pelo 
medo que pelo cansaço. Assim que 
amanheceu o dia eu me levantei e 
não o vi mais. Peguei a estrada e fui 
em busca do meu objetivo. Duas 
vozes vinham de longe. Caminhei 
naquela direção e vi dois orelhudos 
numa dança de roda. Somente quando che-
guei a poucos metros deles é que os reconheci. 
Lilica e Perninha, os sobrinhos do Pernalonga. 
Nem os interrompi. Neste dia eu deveria 
me ater apenas ao que buscava. Pela 
estrada em que eu andava passei em 
frente a uma casa esculpida dentro de 
um grande tronco de árvore. Do lado de 
fora, uma linda horta de cenouras. Vinha 
caminhando da horta em direção à estra-
da o conselheiro e amigo do Ursinho Pooh, o 
coelho Abel. Não resisti e parei para conversar 

com o personagem mais que familiar. 

– Você viu algum coelho branco passar por aqui?

– Não, somente o meu colega de trabalho, o 
Oswaldo, que é preto. Ele se aposentou ainda na 

metade do século passado. Walt Disney não con-
seguiu mantê-lo trabalhando, agora, sempre que 
possível, ele vem me visitar. 

Já estava desistindo da minha busca quando en-
contrei mais dois coelhos. Yin e Yang, dois lutado-
res de primeira e portadores de poderes. Prome-
teram me ajudar, mas fi cou apenas na promessa. 
Malditos lutadores, egocêntricos e preocupa-

dos apenas consigo. Caminhava ao léu quando 
o avistei. O Coelho Branco corria na direção 
de uma toca e eu o chamei.

– Estou atrasado, estou atrasado! Disse olhan-
do para o relógio do colete. 

O segui e entrei junto na toca. Quando 
entrei caí numa vala que parecia não 

ter fi m. Como no início, quando entrei 
naquele mundo. Fui caindo em câmera 

lenta. Quando cheguei ao chão não estava mais 
naquele mundo maluco, cheio de coelhos. Estava 

no chão da minha sala ao meio-dia de um sába-
do. Sobre minha cabeça caiu um exemplar da 
Revista Playboy, com aquela imagem de 
coelho profano bem próxima ao meu 

olho. Quando adormeci, após to-
mar aquele com-

primido, era 
ainda a quinta-
feira. Segui coe-

lhos por dois dias e 
voltei graças àquele que 

me levou. O pior era pensar 
que no dia seguinte mais 
um deveria aparecer. 
Era Páscoa.
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