
Trainspotting

Escolha viver.Escolha viver.
Escolha seu futuro.Escolha seu futuro.

Escolha viver. Escolha um traba-
lho. Escolha uma carreira. Es-
colha uma família. Escolha uma 
televisão bem grande, escolha 
máquinas de lavar, carros, to-
ca-CDs e abridores de lata elé-
tricos. Escolha uma boa saúde, 
baixo colesterol e plano odon-
tológico. Escolha o abatimento 
de imposto. Escolha a primeira 
casa própria. Escolha seus ami-
gos. Escolha sua roupa predileta 
e a cor de cabelo que combina 
com você. Escolha o melhor jogo 
de sofá e pague no crediário. 
Escolha o “faça você mesmo” e 
considere quem você é realmen-
te numa manhã de domingo. Es-
colha sentar naquele sofá e ve-
getar em frente à TV assistindo 
a enlatados e se entupindo de 
porcaria. Escolha apodrecer de 
vez no � m de tudo, frustrado até 
o último numa espelunca, nada 
mais que um constrangimento 
para aquela droga de assombra-
ção egoísta e mimada que você 
criou para substituir você mesmo.
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episódio 84

El Bigodon, na

Jornalismolândia

Quero poder contribuir com a 

educação do povo leitor. Essa

é uma referência ao maior

poeta do Paraná. Acho que 

Leminski quis

 dizer ‘não há 

muito o que se 

possa mudar 

neste mundo’. 

Os poetas 

vão contribuir para

que seu salário venha

menor no fim do

mês. Refaça. 

Olha, você vai ter de refazer

essa matéria. Essa história de

‘Não fosse isso e era menos, não

fosse tanto e era quase’

ninguém vai entender.

Eu não entendi.

3ª etapa do Palco Giratório

Diário de um louco

Grupo de Teatro Lavoura – PB

Classificação: 12 anos

Oficina de Cenografia “Da Observação à Cena”,

com Jorge Bweres

24/11, das 13 às 17 horas, e 25/11, das 8 às 

2 horas, no Sesc Cascavel. 

Gratuita, com vagas limitadas.

Espetáculo “Diário de um Louco”

25/11, às 20 horas, no Salão Social do

Sesc Cascavel.

Entrada Franca.

Informações: (45) 3225-3828

Ator: André Morais

Monólogo. Adaptação da novela do russo

Nicolai Gogol. Protagonista é narrador anônimo:

funcionário público, apaixonado pela filha do

chefe. Cria para si um trono e uma coroa na

tentativa de superar a mediocridade da 

própria existência. 

*As tirinhas possuem um caráter exclusivamente lúdico e não fazem referência a pessoas, lugares e situações reais. Qualquer semelhança é mera coincidência.

O pacote ortográfi co 
e a poesia*

á
As novidades ortográfi cas que aí vem, 

orquestradas por mestre Houaiss (quem 
diria que um árabe, um mouro, um dia, 
teria tantos poderes sobre a grafi a da lín-
gua dos cristãos, por Santiago!, “Allah hu-

Akbar!”, por mexerem na matéria da língua, terão consequências imprevistas sobre a poesia, lugar 
onde a língua se despe da alma e fi ca toda matéria, substância.

E se disse “imprevistas”, só posso estar dizendo “positivas”, já que a poesia, de certa forma, é, nada mais, 
nada menos, que um ramo rico da Surpresa, movimento da linguagem em direção ao Desconhecido.

A transformação da fala em letras é um dos momentos mais emocionantes da história do macaco-homem.

E é na diferença, no micro-instante claro-escuro da passagem da fala para a escrita que se produz a 
poesia, esse sempre resultado do atrito entre (dois ou mais) códigos.

Neste momento de parte de um novo sistema ortográfi co, é preciso que se diga: muitas das no-
vidades da reforma já era prática comum na área da poesia e do texto mais criativo. A vanguar-

da, a poesia concreta e o concretismo difuso que, desde então, assola esparsamente, a poesia 
do País, já cometeram todas as heresias, praticaram todos os “erros”, já fi zeram do torto 

o direito e exigiram, do torto, o direito de escrever certo por entrelinhas equivocadas.

Bem-vinda a reforma que transforma as proparoxítonas em paroxítonas.

Exército. Olhem bem pra essa palavra, olhem atentamente. Daqui a pouco, vocês nun-
ca mais a verão. Com a morte do acento nas proparoxítonas, “exército” vai se escrever 

“exercito”. Não distinguiremos mais o substantivo da primeira pessoa do verbo, a 
não ser pelo contexto. Uma frase, como, por exemplo, “eu me exercito o meu 

exército” vai ser, simplesmente, “eu exercito o meu exercito” (vai dar a impressão 
de um exército bem pequeno, “chiquitito”, um exercito, substantivo). 

Me preocupa também os problemas do par “ânimo” e “(eu) animo”.

Conseguem entender isto: “enquanto animo meu animo, animo é o que 
não tenho para saber o amo”? Não? Eu também não. O que é ótimo.

Houaiss, e seu exército multinacional de gramáticos e fi lólogos (al-
guém, ali, maior que Houaiss? Duvido), estão criando um bruto 

problema para a prosa e a correspondência comercial. Mas estão, 
talvez, inaugurando uma nova era na poesia brasileira.

Por subverter os códigos de registro. Mestre Houaiss e Seus 
Beduínos Legiferantes abrem novas áreas do improvável, 

insuspeitadas associações, deslizes indetectáveis a olho 
nu, hiatos entre o sabido e o não ainda percebido, pa-

rentescos sonoros, semânticos, até sintáticos, novos.  Um 
“estranhamento”, diriam os formalistas russos, pouco 

antes de Stálin fuzilá-los.

Esse é o clima natural onde a poesia respira, me-
dra e fermenta. Vamos entrar numa nova época da 

poesia brasileira.

Uma era onde não se pode distinguir, material-
mente, entre “esdrúxulo” e “(eu) esdrúxulo” (eu tro-

peço). Faço desde já meu verso, a título de 
reserva lírica: “Esdrúxulo, esdrúxu-

lo”. Como se grafava , anti-
gamente: “Esdrúxulo, 

esdrúxulo”.

Não riam dizendo, coisa de poetas. A gente já estava lá, lembram?

A bagunça vai ser geral. Esse País já estava fi cando divertido com a “República Nova”. A morte 
de Tancredo, a eleição de Sarney. O pacote-Funaro deixou a classe trabalhadora rindo, de orelha 
a orelha. Com o Pacote Ortográfi co, atingiremos o orgasmo cósmico da satisfação nacional.

Empresários, operários, curtam bem seus últimos dias.

Em breve, sereis “empresarios e “operarios”. E rimareis com “rios, “navios””, “extravios”.

Nesse aspecto a Reforma vai provocar um colapso no sistema sonoro fundamental do verso 
e da rima, baseados na vogal da sílaba tônica. É de tônica em tônica, de vogal tônica em Volga 
tônica, que se tece a fi na teia aracnídea da poesia. Esta Reforma introduz um ruído, uma inde-
terminação, na tônica (Alô, alô, Dona Tonica, amor de tônica, fi ca?).

Esse colapso só pode ser benéfi co. A poesia precisa dessas diferenças, dessas portas secre-
tas, subitamente abertas, entre vocábulo e vocábulo, entre raiz e raiz, entre sílaba e sentido. 
Fora dessa temperatura, a poesia vira prosa, na hora, como o vagalume que, à luz do dia, 
não passa de um inseto, mas a noite é uma magia.

Mal posso esperar por um mundo onde “espetáculo”, então “espetaculo”, rimará por 
fi m, com “pulo” e com “articulo”.

Um universo onde a antítese será, simplesmente, a antitese. E o “espírito”, enfi m, 
liberto das amarras terrestres de um acento, seja um “espirito”, uma rima para “rito”. 
Veremos obras chamadas “Ritos do Espirito”. Não haverá mais diferenças entre “in-
válido” e “(eu) invalido”. Os “pálidos” fi caram “pálidos”. Os “maridos” serão “ma-
ridos”. E as pérolas serão “perolas” (rima com “carambolas”), como no verso: “as 
palidas perolas”. O que rima com “as falidas castanholas”.

“Súbito”, por fi m, rimará com “habito”. “Tártaro” com “desamparo”. E “Cáu-
caso” com “acaso”. “Cômico”, com “mico”. E não distinguiremos mais entre o 
“fotógrafo” e o “fotografo” e a voz que diz “eu fotografo”. 

Para os poetas é uma maravilha, os labores de uma Era de Ouro.

Quanto aos outros, se preparem.

Quem já era ignorante, vai fi car mais ignorante ainda.

Como se já não tivéssemos problemas bastante...

*Texto de Paulo Leminski (1944-1989) publicado provavelmen-
te em 1986, logo após o anúncio do Acordo Ortográfi co. Esse 

ensaio, bem como outros belíssimos textos de Leminski, 
está no compêndio Ensaios e Anseios Crípticos, organiza-

do por Alice Ruiz e Áurea Leminski, publicado em 
1997 pelo Pólo Editorial do Paraná.

Guarda na caixa
Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Quando me prepa-
rava para sair do tra-
balho outro dia, separei 
alguns textos os quais pre-
cisaria consultar mais tarde 
– uma matéria a terminar, um 
artigo a revisitar, um texto teórico 
qualquer –. Já em casa, lembrei que 
tinha que passar algumas fotos ao dia-
gramador e rever os textos que havia se-
parado. Também queria compartilhar um 
arquivo com um grupo de amigos, alguns dos 
quais não recebem arquivos pesados por e-mail. 
Para resolver tudo isso, não usei nenhum disco re-
movível ou mídias quaisquer, simplesmente acessei 
a Internet. E-mail, você diz. Em partes.

Os textos separados ainda no trabalho foram para uma 
pasta comum entre os computadores – mas seria possível 
acessá-la em qualquer computador conectado à Internet no 
mundo –. As fotos foram enviadas a outra pasta compartilhada 
com o diagramador, que, logo estivesse em rede, receberia o aviso 
de que nossa pasta fora modifi cada e poderia fazer o download das 
fotos. O item a compartilhar foi mandado a uma terceira pasta; lá, foi 
gerado um link que eu enviei aos amigos que não têm acesso ao lugar dos 
arquivos, eles clicaram e baixaram no conforto de suas conexões.

Esse lugar de muitas pastas é o Dropbox (dropbox.com), um disco virtual que 
pode se tornar sua nova ferramenta indispensável. Nós do ALT já o testamos há 
mais de dois meses e ele funciona muito bem. Você mantém seus arquivos num lugar 
em que é possível acessá-los de qualquer lugar e não passa apertos desnecessários de 
esquecer o pendrive em casa ou de ele falhar num momento crucial.

Funciona da seguinte maneira: você entra no site e se cadastra. A partir daí ganha 2 GB de 
espaço. Se quiser ser um usuário pagante, tem 100 GB para guardar arquivos bem grandinhos. 
O segundo passo é baixar o Dropbox nos computadores aos quais você tem acesso – e isso seja 
seguro de se fazer; recomendamos em casa e no trabalho caso seu PC seja de uso exclusivo – 
e começar a usar. Quando você baixa o programa, ganha mais 250 MB de espaço; quando 
convida um amigo a criar uma conta, mais 250 MB, espaço igual ao que a pessoa que 
aceitou o convite terá a mais.

Você também pode criar pastas e organizar seus arquivos – como nos exemplos 
citados acima –, criar pastas compartilhadas com outros usuários e enviar ar-
quivos para a pasta Pública, na qual todos os arquivos têm um link que pode 
ser acessado por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha uma conta no 
Dropbox. Enfi m, é um jeito seguro de fazer cópias dos seus arquivos e poder 
acessá-los de qualquer computador com Internet, além de poder funcionar 
como um diretório de arquivos de uma pequena empresa ou como o lugar 
comum em que amigos compartilham coisas.
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Seremos amigos,
Enquanto houver sol,
Até quando durar a lua.
Ser amigo, até na inexistência da percepção profunda.
Até nas margens não sólidas dos milhares com bandeiras,
Sem trapos, mas com vergonhas.
Ser amigo da vida, nas sombras dentre sobras da sabedoria.
E sim, por nos rondar “tolas exatas” num inimigo calculista,
É que nos tornamos amigos inesperados, concretos e abusados,
E presentes nas horas mais inexatas, talvez até, com avançada glória...
...Tornando-nos amigos da verdade.
Amizade existe! Encontra-se pelos quatro cantos do mundo;
E só a acata quem não colhe os frutos da miséria que a nós são destinados.
Quem procura Deus, perdoa ofensas e não julga a incapacidade humana necessária.
Quem esquece jamais, as mil e uma noites à procura de um alguém,
Para decifrar infi nitas maneiras de se ter uma companhia agradável;
Que tanto mais veloz, tanto mais tarda,
Ao sentimento “através e após”.
Ao buscar uma amizade,
É nossa ação de interagir;
Ao encontrar essa amizade,
É nossa ação de invadir;
Ao desiludir dessa amizade,
É nossa ação de “tentar ser capaz”;
Ao “tentar se capaz” de amizade,
É nossa ação de “agir para si”;

Ao “agir para si” tentando tal amizade,

É a descoberta de que criamos novas fontes;

Ao criarmos diversas fontes,

É num deserto, então sereno, quando ainda claras formas dispersam-se...

E pelo caminho mais bonito,

Tais formas aparecem,

E acalmam nossos espíritos.

Enquanto reagirem amenos delírios,

Mortais seremos, e prometeremos erros, mas cometeremos lealdade;

Assassinaremos vontade, mas condenaremos injustiças;

Lutaremos forma, mas desviaremos combate;

Confi guraremos palavras mordazes, mas enfeitaremos velhos charmes com novas mãos por entrelinhas;

Modifi caremos “estados”, mas conformaremos desgosto;

Relembraremos “passados”, mas por honra entenderemos presente e adaptaremos tão útil futuro;

Adoeceremos um coração, mas daremos em dobro proteção;

Usaremos do ódio, a atenção, mas proporcionaremos abrigo forte em defi nição;

Ouviremos o que se traz de melhor o silêncio, ao calar de doces vozes das falas ofensivas;

E ao rondar da complexidade universal,

Alimentaremos “amenas estrelas”, alcançaremos “novas cidades” e desenharemos num pedaço de “papel afoi-

to”, o que há de mais “simples soberano”: um “ato rebelde”, porém, que nos fará colher “um passar favorável”, 

castigo “ao que fere coragem”, do desejo de quem realmente quer traçar-se afago.

Tu não quebrarás a corrente do dilúvio, tampouco, farás da juventude, solidão.

Th iago A. H.H
go A. 

Th iagde Cristo**risto
de CSÃO CARLOS | SPSP
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* Ex-cascavelense

“Quando se fala uma língua,

sabe-se muita coisa que jamais se aprendeu”.Chomsky

in A angústia da infl uência, Harold Bloom

Epifania I

I
Porque to-dos os sons a que me repor-to são luzes que tornam o caminho obscuro, e aqueles que pensam a mim se reportar, 
caem neutros naquilo a que 
chamo desconsciente.Não havia, portanto, quem se achegasse devagar. As di-

vagações tão sinceras, e exatas, e concebidas fi elmente, não 

me salvariam do resvalar do sempre. Que corre a distâncias 

imensuráveis.E por deslizar assim tão facilmente é que me solto rio. E me faço ven-

to. E movo minhas próprias planícies de areia. Porque formo a ciência 

que me rodeia e me regenera.
E que por vezes subverte partes minhas ao infi nito que termina ali.

Antes fosse outro qualquer que me desvendasse. Mas sou eu. E o des-

fruto de forma tão consequente que seria até injusto dizer que o tempo 

passou depressa.O tempo passou sem que eu dissesse sim, mas parou quando eu disse que queria.

II
Outras vozes não poderiam chegar.
Eu não as ouço por mais que me cheguem ao ouvido e me escapem à boca.

Eles transpiram meus poros porque sou deles.

E assim não seria se não os amasse.
E os completasse com a incompletude dos paradoxos todos de que sou trançada.

Não haveria outra forma de ser.
Porque a verdade é uma translúcida bacia de águas turvo-cristalinas.

Tantas vezes eu ouvi que rogavam
ou pediam
ou perdiame destoavamoutras morri.

III
Foi quando eu não tentei mais fechar os olhose conseguia ouvir tudo que havia.Porque o toque tornou-se mais intenso

e o paladar rom-

pia-se em mil sabores distintos.

Eu sentia com o mundo

Se eu não ouvisse Carlos recitando-me poesias

todas faladas para mim, já que escritas para o mundo

e do mundo

Eu talvez ouvisse Pessoa recomendando-me que o futuro tão sonhado tornara-se pó de 

uns escritos reclusos que ninguém nunca leria

e por isso não seriam

Já que eu precisava do exercício da vida

O exercício que sobrepusesse minhas palavras à minha vontade de ser

de ter, de estar e saber

ao meu jeito de sobreviver

E aquelas coisas inválidas

não por validade, mas por validez

não serviriam a mim pois não eram por mim ditas

muito menos para mim

Somente quando percebi que havia o ser para mim eu não seria menos

Eu seria paz.

Ep
ifan

ia I
I

Mentir, às vezes, é um exercí-

cio angustiante. Posso dizer que 

há muito tempo eu não me sentia 

exasperada em meu habitual dissi-

mular. E não sentia vontades irreprimí-

veis de ultrajar meus amores e macular 

seus amares perfeitos.

E ferir-lhes a fronte, rasgando-lhes a face. A 

carne. O importante era lancinar-lhes os 

músculos, corromper-lhes as vísceras, fu-

rar-lhes os olhos.

Os olhos. Os ouvidos. As mãos. O ol-

fato. Queria que lhes faltassem os 

sentidos para que não pudessem 

saber-me, notar-me, sentir-me.

Eu e minhas verdades somos 

egoístas. E pertencemos 

umas às outras.

Enquanto  eu garga-

lhava em silêncio 

a consciência de 

ser profana, 

entretanto, 

quem foi destit
uída dos sentidos fu

i eu.

Aquela que tanto procrastinou o desejo de fazer-

se serva e tanto imaculou a vontade de ser só. 

Aquela que mentiu que calava, falou que mentia 

e calava que sua única verdade era fin
gir a

 mentira
 

para realmente encarar aquilo que lhe aflig
ia.

Tinha medo de ser só
.

E quando novamente o ar irrompeu as perturbações in-

sensatas da estupidez, o medo extirpiu-se de todo. Era a 

calma das águas silentes e a certeza das crianças 

quanto  à duração da eternidade. Eu não 

sabia não mentir, m
as o não saber 

foi tão profícuo que qualquer 

certeza (ou mentira) torna-

ra-se obsoleta.

Eu notei que era fluente 

em uma lín
gua da qual eu 

nem sabia a existê
ncia. 

O sucumbir às vonta-

des eternas.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

322
no

v
20

09



Um s
de libe

Falava eu do John Roberte, da linhagem dos Silvas. Rapaz esse que conheci na semana passada 
em meio aos batuques de copos e garrafas da lanchonete Catarina, no bairro Cancelli, região 
Norte de Cascavel. Naquela conversa que fui ter com ele, contou-me sobre as desventuras de 
seus 25 anos, que, em boa parte, se passaram em peripécias no mundo do tráfi co de drogas, no 
qual se muda de classe social como se troca de roupa.

Os passos errados começaram aos 13, ainda na Bolívia. Disse-me que entrou para o tráfi co para 
salvar o irmão, que fez das drogas vício e dívidas que se recebe no tiro e se paga com a vida. John, 
com talento para o negócio, fez do cobrador o devedor; e o irmão arrumou moça, casamento, 
fi lho e do Mato Grosso do Sul foi são para terras catarinas. 

John também veio de lá pra cá, não ileso. Usou cocaína, maconha, LSD... a exceção à regra foi o 
crack. Com o tráfi co, ganhou fama, poder e uma vaga na prisão. Com as drogas, um início de over-
dose. Agora, livre e poeta, John refaz as malas é dá adeus a Cascavel. Ele vai daqui de volta pra lá.

[E desse tempo que você fi cou em Cascavel, o que você leva contigo?] Pra mim, acho que aqui é 
dez, cara, Cascavel é um lugar que abriga todo mundo. Conheci gente que mexe com cinema, com 
fi lmagem, até me convidaram, mas infelizmente eu trabalho à noite, né, cara, até quatro, cinco da 
manhã e daí não tem como. Eles se encontram dez horas da manhã de sábado ali na biblioteca. 
Duvido me acordar às dez horas da manhã no sábado [risos].

Tem o pessoal do teatro também, mas tá fraco, sei lá. Em Cascavel está faltando incentivo pra 
cultura, em especial para o teatro. Aqui tem muita gente que quer fazer, mas falta investimento. 
Era para eu ter voltado para o Tucca, lá da Unioeste, que tinha o Neuri [Mossman], eles estão na-
quela fase complicada, bem difícil, falta muito apoio. Mas eu trabalho à noite, daí fi ca difícil partici-
par. Eu vim pra cá não em busca de riqueza, trabalho pra me manter, o que queria era trabalhar du-
rante o dia, né, enquanto não dá tenho de me virar, tenho de comer, tenho de lavar minha roupa. 

[Você comentou que gosta muito de escrever...]. Muito mesmo. E me dediquei muito mais quando 
tive um contato maior com a arte na prisão. Tenho um monte de coisa. Música também, eu só não 
coloco a melodia, as notas e tal, mas eu penso, paro e escrevo. Em cinco, dez minutos. Tem uma que 
eu comecei faz um ano e não consegui terminar até hoje. Tem umas que são mais complicadas. Cri-
tico bastante. Às vezes me inspiro numa pessoa que tá sofrendo, eu foco mais na diferença social. 

[E pretende lançar em livro ou é apenas uma forma de externar os pensamentos?] Pretendo, sim. 
Difi cilmente alguém vê. Mas sempre tem uma vítima minha que eu mostro o que eu escrevi [risos]. 
Sempre tem alguém que eu mostro pensando já em escrever alguma coisa sobre aquela pessoa. Mas 
um dia isso aí alguém vai ter de ver, né. Sei lá, meus pensamentos eu quero que sejam eternizados. 
Eu vou e eles vão fi car, com certeza. Eu considero a caneta e o papel como meus melhores amigos.

[E você escreve com que frequência?] Todo dia, pelo menos um pouquinho. [E costuma ler bas-
tante?] Bastante. Eu procuro... eu gosto muito de romance e eu focalizo mais naqueles que tratam 
também da diferença social, essas pessoas que trabalham isso, falam da realidade que a gente passa. 
É fácil a gente julgar. É fácil eu julgar um rico. Eu vejo assim, por que eu vou julgar um rico? Ele tem 
um monte de dinheiro e ao redor dele tem um monte de gente passando fome e esse cara não faz 
nada. Tem de olhar os dois lados. Será que faria alguma coisa no lugar dele com todo aquele dinhei-
ro? Será que eu ia deixar descer da minha cabeça um pouco daquele dinheiro para ajudar um que 
tá passando ali? No máximo, um pratinho de comida, é sempre assim. O que me revolta é você ter 
amor ao próximo e ele não ter um pingo de sentimento por você. Então não posso me espelhar nele.

[Você diz que mudou, que caminho quer seguir agora?] Eu sei que lá em Amambai ainda não tem es-
paço para aquilo que eu quero. Lá não tem um teatro, lá não tem um cinema... Ah, cara, eu queria es-
crever. Muito. Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo pra fazer nada. Parei no primeiro 
grau, no ginásio. Voltei a estudar, a minha cabeça não bate muito com matemática e química, então 
eu precisaria de um tempo para me apegar nisso aí. Em português, eu adoro português, eu entrei no 
Português ali e minha média foi 9.6 depois de não sei quantos anos que não estudava.

[A que distância você se vê hoje das drogas?] Todo mundo está sujeito a se envolver. Acho que o ser 
humano é vítima da própria ambição. Isso depende do coração de cada um. Da minha parte eu não 
quero mais, Deus me livre, estou fugindo disso, estou fugindo do meu instinto, do meu lado animal, 
isso está no sangue do ser humano, até naqueles mais simples que não sonham em ter algo melhor.

Estar no mundo do tráfi co é ter a sensação de poder. É essa sensação de poder que domina as pesso-
as. Você sempre é o melhor. Eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu fazia. Não importava como, 
eu queria ter uma moto boa, carro novo, uma roupa de marca. Eu queria provar para aqueles que 
estavam acima de mim que eu podia ser igual a ele, eu queria provar, mesmo que isso custasse a vida 
de um monte de gente, lágrima de um monte de família. Cara, eu vi muita coisa feia no tráfi co. Acho 
que se eu não tivesse sido preso para aprender a lição e me recuperado estaria com a consciência 
ainda mais pesada. Hoje ainda carrego isso. Ontem eu saí aqui e vi um menininho de onze, doze anos 
fumando crack e eu me senti um lixo.

No tráfi co, dependendo das pessoas com que você se envolve, pode custar sua vida. Alguém não 
pagou você, mas você tem que pagar alguém, que tem que pagar outro alguém, que tem que pagar 
outro. Vira uma bola de neve. Com certeza vira uma bola de neve. Hoje acho que tá mais light esse 
negócio de morte, mas ainda rola muito, vish, na cidade onde eu moro lá acontece muito acerto de 
contas, queima de arquivo, tem demais. Tráfi co ainda sustenta muita gente. 

Sempre é arriscado, mas, graças a Deus, não perdi minha vida. Nunca cheguei tão perto disso. Mas 
tive de judiar de muita gente que me devia. Coisas que hoje jamais faria, coisas que não tem mais valor 
pra mim. Valorizo hoje meus amigos, não valorizo mais essa maldade toda. Todo ser humano tem, né, 
a luta do bem contra o mal sempre vai existir o tempo todo. Mas depende de você, do seu coração.

[Você comentou que sente ter falhado com o seu pai. Por que você acha isso?] Ah, porque eu talvez não 
precisasse ter ido preso. Ter deixado ele sozinho. Eu podia ter aproveitado melhor a minha vida pertinho 
deles. Eu queria ter aproveitado. O que dói mesmo meu coração de estar aqui... eu passei praticamente 
minha adolescência inteira no mundo, sozinho, tendo meus luxos. Hoje se eu falar assim pra você: ‘Ah, eu 
tenho que realizar um sonho’. Meu sonho hoje é ter um livro meu publicado, fazer uma peça de teatro de 
novo, ser um compositor, quem sabe, agora de eu te falar que eu sonho em ter um carro, uma moto, acho 
que não, esses daí eu já realizei todos. Vou te falar que a droga eu conheço ela desde onde ela é plantada 
até a overdose fatal, desde a riqueza que ela dá até a pobreza da cadeia. Eu conheci ela de ponta a ponta. 

Não que ela não pode me fi sgar de novo, jamais 
vou falar isso, quem sou eu, comedor de arroz e 

feijão para falar isso. Mas eu acho que tem forma 
melhor de viver esse mundo.

[Pode nos contar como foi que você teve a overdo-
se?] Eu tava dentro da minha casa. Eu estava superbem 

nessa época. Eu morava num bairro nobre da cidade. 
Tava bem mesmo. E tomei uma dose... tem uma coisa 
que agora eu bato de frente com quem fala que droga 

tem que usar muito pra dar overdose. É mentira, a quan-
tidade que eu usei naquele dia de cocaína e maconha, foi 
um mesclado, não era nem 10% do que eu usava diário. 
Eu só senti travar minha boca, daí fui no banheiro, olhei 
no espelho e vi que já não tava mais ali. Só deu tempo 
de eu falar pros meus três amigos que estavam comigo: 
‘aconteça o que acontecer não me tirem da minha casa’. 
Tentaram tirar minha língua, mas já tinha engolido ela, 
meu último pensamento antes de apagar, eu fi quei uns 
dez minutos apagado, morto, pra mim eu fi quei morto, 
eu sumi, eu escutei um amigo chorando: ‘Pelo amor de 
Deus, não morre agora’. E meu pensamento buscou 
Deus: ‘por favor, me dá mais uma chance, não deixa eu 
morrer agora’. Daí quando eu voltei já caí de joelho e fi -
quei umas duas horas orando e chorando, quando eu 
parava de orar minha língua enrolava de novo. Fiquei 
uns três dias meio retardado. Então passei a acreditar 
que havia um ser bem maior do que eu para me livrar 
daquilo ali. A droga me deu tudo e depois me tirou 
tudo da pior maneira possível.

Vou falar pra você, eu tenho muito amor, sou um 
cara muito romântico. Tenho amor demais no meu 
coração, amor pela minha família, amo minha famí-
lia, amo minha mãe, meu irmão, se eu encontrar eles 
10, 20, 50 vezes no dia cada vez que eu encontrar 
eles é um beijo que eles vão ganhar de mim, um 
abraço. Não tenho vergonha de dizer para a minha 
mãe que eu amo ela, que eu amo meu irmão, não 
tenho vergonha, em qualquer lugar na frente de 
qualquer um. E, principal, perdão, tem que ter, 
cara, você tem de ter a humildade de pedir per-
dão para as pessoas que você magoou. Isso é que 
te dá força. O amor é tudo. A palavra certa, aquilo 
que me salvou foi o amor. Tem muito amor em 
tudo aquilo que eu faço, nas minhas canções, em 
tudo aquilo que eu escrevo, tudo.

[Poderia nos mostrar alguns dos seus poemas 
e contos, ou algumas de suas letras de música?] 
Claro, vou mandar para você. Esses dias eu tava 
sonhando, daí acordei, e não tive tempo. No 
outro dia, no caminho para o serviço escrevi, 
cara, tipo uma musiquinha bem simples, mas 
eu gosto dela, por que ela é bem real, é assim: 
‘Que bom que tudo não passou de um sonho 
/ eu acordei pela madrugada numa escuri-
dão total / perdi o sono e não posso dormir / 
é bem melhor do que sonhar / com alguém 
que sei / que não pode estar aqui / Eu me 
enganei / pensei que os sonhos nos fi zes-

4

22 nov2009

CMYK

sonho
erdade II

sem bem / nesta ilusão contrariei 
a lei / a lei dos meus sentimentos / 
isto é normal / pois nós vivemos en-
tre o bem e o mal / achei que todos 
fossem igual / mas em meu erro que 
me encontrei...”. Então, essa é uma, 

escrevi nuns dez minutos caminhan-
do, mas tem um monte, tem um monte 

de crítica, um monte de revolta, mas tem 
também um monte de coisa legal, coisa boa.

De John em John
Hoje pude ver meu passado traçado em pedaços em meu pensamento
e nele reconheci que o errado fui eu
são detalhes que a gente só nota depois que se perde um grande amor
por ser egoísta que hoje solitário eu estou
mas tenho as estrelas
que me acompanham durante a noite
a solidão não está sendo um açoite
pra eu me culpar por meus temperamentos
pois quem tem instinto
é um animal que só vive fugindo
dos próprios atos que nem compreende
quer saber
que se dane quem não me entende

Menina, como é lindo seu andar
mexe com meu jeito de amar
faz o meu corpo estremecer
quando me encontro com você
tudo é muito mais bonito
tudo fi ca tão legal
eu achei que era impossível
um amor ser tão real
Cola o seu corpo no meu
que o meu corpo é seu
vem sentir o meu amor 
misturado ao calor
cola o seu corpo no meu
vem sentir a paixão
e liberta de vez este seu coração que é meu
este meu coração que é teu.
*Música feita com o amigo Valdecir Padilha

A destruição de um coração bom
Uma história recentemente real acaba de entrar em cena.
Um rapaz carente se envolve profundamente em um romance com uma linda 

garota, a qual há tempos ele sonhava ter.
Infelizmente alguns de nossos sonhos se tornam grandes 
pesadelos depois de ser realizado. E no caso de ' 'James 
Poll' ' não foi diferente.
Tudo que James queria era namorar a linda ''Karen Salles''.
O destino foi dando corda para esta confusão na vida de James.
Melhor seria se ele tivesse desistido de seu sonho bobo.
Com tantas garotas...
Por que aquela que não era pra ser dele?
Como James é tão insistente naquilo que quer, continuou sen-
do massacrado por uma ilusão que futuramente iria transfor-
mar suas atitudes frias e calculadas.
O tempo foi amargamente se passando entre a indiferença, 
as brigas e as discussões com verdades que doem.
James resolveu tirar um tempo para ele conhecendo no-
vos lugares na esperança de acabar com aquele sentimen-
to de revolta que estava brotando em seu coração.
É, James...
Quem sabe se você fosse um pouco mais atencioso, 
não passaria pela experiência de ver destruído um 
coração bom.

O amor neste
mundo moderno
No mundo moderno o amor está fi cando de lado.
As pessoas tendem cada vez mais em optar pelo mo-
mentinho de prazer.
E isso esta destruindo o romantismo
É o mesmo que viver belos momentos sabendo que 
não se pode apaixonar.
Os sentimentos se esfriaram tanto que até somos avisa-
dos antes do primeiro beijo para não se apegar.
Infelizmente estão deixando de lado a única arma para 
lutar contra todos os males... O AMOR.
Só o amor perdoa e onde há perdão não há guerra.
O amor constrói família e mesmo que surja uma falha 
que a destrua, se houver um pouquinho de amor que 
seja, tudo irá se reconstruir.
Nascemos todos iguais, pelados, e logo em seguida 
somos confortados com amor. Não seria bem me-
lhor nos amarmos uns aos outros sem pensar na 
diferença social que criamos?
Se no fim da vida o que muda são só as pessoas que 
choraram a perda de alguém que poderia ter rece-
bido muito mais amor enquanto estava aqui, não 
sejam egoístas, amem muito. Se puderem... para 
não chorar pelo que não pode ser mudado.

“Lembre-se da frase de um amigo nos dias de derro-
ta, porque na vitória até os estranhos torcem juntos”.

Tempo
O tempo nos ensina quando queremos aprender
Muitos apanham de seus erros e mesmo assim 
não pensam em se arrepender
O tempo segura em suas mãos e ainda conse-
guem o perder
Acredito que matam tempo para fugir da realidade 
de acompanhá-lo
Na verdade, não existe tempo perdido e sim tempo 
mal aprendido
O tempo é tão precioso e o desvalorizamos
Pois só o tempo que ganhamos de DEUS nos dá a 
oportunidade de reconhecer as falhas que deixa-
mos em um tempo que passou e não volta mais
Tentem
Entender
Melhor
Presente
Oportunidade.

Anderson
Antikievicz Costa
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N velas 

MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Cristiana e Victor se diver-
tem com o telefonema para Cissa, que 
fi ca nervosa e decide voltar para casa. 
Cristiana sente-se vingada e resolve apro-
veitar a festa. Bernardo apressa Marcela 
para voltarem para a festa. 

TERÇA - Cissa e Paulo Roberto expulsam 
todos de sua casa. Cristiana acena ironica-
mente para Bernardo, que fi ca furioso. Cissa 
começa a examinar os estragos e Bernardo 
afi rma que manteve o seu tapete intacto, o 
que deixa sua mãe ainda mais irritada. 

QUARTA - Beto se enfurece com Cristia-
na e Bernardo a defende. Zuleide amea-
ça expulsar todos do Rocket Stone para 
acabar com a confusão. Beto reclama 
com Bernardo por tê-lo impedido de 
brigar com Cristiana. Cristiana vai com 
Nanda para o colégio, mas para em uma 
banca de jornal. 

QUINTA - Bernardo fi ca aliviado ao saber 
que fi cará bem com um tratamento. Nan-
da escolhe uma foto para mandar para o 
concurso e depois pensa na redação que 
vai fazer. Bernardo conta para Beto o que 
aconteceu e não aceita que o amigo avise 
Marcela. Bia ouve Bernardo marcar de se 
encontrar com Marcela e combina com 
Tati de estragar o encontro. 

SEXTA - Salete ameaça tirar Marcela do 
colégio se nenhuma atitude for tomada. 
Samira se irrita com o preconceito de Bia 
e Tati e vai embora, deixando as duas preo-
cupadas. Os alunos se reúnem na porta da 
sala de Livramento para escutar a conversa 

entre o diretor e Bernardo.

SÁBADO - Não 
há exibição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Domenico tenta descon-
trair Gustavo, mas ele não consegue. 
Ferdinando e Rose desconfi am que o 
palhaço seja Gustavo.  Sólon diz que vai 
fazer uma surpresa para Taís durante o 
baile e todos na pensão fi cam curiosos.  

TERÇA - Julieta, Ferdinando e Gustavo 
têm um reencontro emocionado e Rose 
os deixa sozinhos. Severo defende Verô-
nica das acusações de Alcino. Ao se cer-
tifi car de que Patrícia e Bené estiveram 
juntos, Taís tem uma crise de ciúmes e 
Bené fi ca satisfeito. 

QUARTA - Gustavo combina com Rose 
um plano para fazer com que Davi produ-
za um novo perfume para Aromas. Mari 
conta para Alcino que vai marcar um en-
contro com o fi lho e ele fi ca ansioso. 

QUINTA - Davi deixa Ferdinando, Julie-
ta, Rose e Gustavo, que está escondido, 
radiantes ao demonstrar seu talento. Ele 
decide pensar antes de aceitar ser o novo 
perfumista da Aromas. Alcino fi ca surpre-
so ao saber que Débora é sua fi lha. Mari 
tenta descobrir o porquê de Leda ter de-
morado tanto para procurar Alcino. 

SEXTA - Davi fi ca furioso ao ver Gustavo 
e ameaça chamar a polícia. Rose o impe-
de e lembra que o irmão só está nesta 
situação por culpa da "brincadeira" que 
fi zeram com ele. Davi e Gustavo se abra-
çam emocionados. Débora fi nge ser for-
te, mas se desespera ao pensar que está 
sozinha. Alcino a consola e diz que vai 
encontrar Leda. 

SÁBADO - Os fi lhos de Rose fazem pla-
nos com o dinheiro que ela vai ganhar 
pela patente do perfume. Glória perce-
be que Tarcísio não está ouvindo bem. 
Péricles observa intrigado a foto de Ká-
tia e Natasha e tenta disfarçar quando 
Ernestina se aproxima. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Dafne se anima com a possi-
bilidade de recuperar a galeria. Judith su-
gere que Nicholas simule uma traição de 
Milena, mas ele rejeita a ideia. Téo ensina 
Bianca a descarregar sua raiva fazendo 
massa de biscoito. Nicholas convida Mi-
lena para jantar e ela estranha. 

TERÇA - Gabriel fi ca furioso com Dafne 
e os dois discutem. Bianca elogia Téo e 
provoca ciúmes em Felipe. Vicente de-
fende Dafne e é agredido por Gabriel. Pe-
lópidas escapa do ataque da onça. André 
convida Cléo para viajar e ela diz que não 
pode se afastar. 

QUARTA - Dafne avisa a Vicente que vai 
sair com Bianca e arma um plano com ele. 
Piedade pede para Dafne não se casar com 
Vicente. Milena revela a Dirce que está em 
guerra com Nicholas por causa de dinheiro 
e Lili propõe uma vingança. Edgar se en-
contra com Aluísio e Xico fotografa. 

QUINTA - Bianca pede a ajuda de Piedade 
para pegar o exame de Gabriel. Frederico 
marca um jantar com Dafne e Vicente. Es-
peto aconselha o pai a procurar uma namo-
rada pela Internet. Pelópidas diz que ainda 
não sabe se quer colocar Judith na cadeia. 
Piedade surge no bar com o pretexto de ver 
a irmã e vasculha o quarto do sobrinho. 

SEXTA - Bianca desconfi a que Mercedes 
esteja envolvida na falsifi cação do exame 
do pai.  Lucas se insinua para Amarilys e a 
beija. Ivonete tenta aproximar Renan de 
Vanessa que foge envergonhada. Frederi-
co procura se reconciliar com Dafne e ela 
decide esquecer as mágoas do passado. 

SÁBADO - Felipe fotografa Mercedes 
com a enfermeira da clínica e foge. Bianca 
conta para Socorro que o exame de Ga-
briel é falso e que Frederico armou tudo 
para separar Dafne de Gabriel. Socorro 
fi ca arrasada e decide falar com Frederico. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Suzana fi ca irritada ao per-
ceber que Paixão realizou a pesquisa 
sobre instalação de equipamentos para 
cadeirantes para a casa de Luciana. Ga-
briel toca uma música no piano e todos 
fi cam encantados. Miguel chega à casa 
de Renata e fi ca feliz com a surpresa que 
a namorada preparou.

TERÇA - Dora fica feliz ao reencontrar 
Helena. Tereza acusa Helena de sa-
botar a vida de Luciana e Marcos não 
concorda, mas aceita seu comentário. 
Helena convida Dora para trabalhar 
com ela no Rio de Janeiro. 

QUARTA - Miguel observa Luciana e é 
surpreendido pela chegada de Jorge. 
O médico alerta o irmão da responsa-
bilidade de apoiar a namorada. Carlos 
vai ao hospital para visitar Luciana e é 
recebido por Jorge. Ingrid vê Carlos e o 
reconhece da academia. 

QUINTA - Gustavo vai ao apartamento de 
Malu, que fi ca afl ita com sua presença. Ele 
se insinua para a repórter e Marcelão apa-
rece, deixando Gustavo com medo. Regi-
na joga tarô para Ingrid, mas esconde algo 
que viu sobre Miguel. Ela avisa que Lean-
dro poderá ter problemas com dinheiro. 

SEXTA - Luciana alterna momentos de 
alegria e tristeza na ida para o quarto e 
se pergunta por que foi castigada. Tere-
za diz que Helena é a culpada pelo que 
aconteceu. Luciana pede para falar com 
Marcos a sós. Ingrid tenta persuadir Jor-
ge a não se casar com Luciana. 

SÁBADO - Dora comenta com Soraia 
que pensa em aceitar a proposta de He-
lena para trabalhar com ela no Rio. San-
drinha fala com Edite sobre Benê e per-
gunta se ela o deixaria entrar na pensão. 
Betina encontra Malu e Marcelão e os 
convida para jantar em sua casa. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Vanda, perplexa, deixa Die-
go falando sozinho. Ela grita chamando 
Vera, que afl ita, acelera o passo. Diego 
não entende nada e corre atrás de Van-
da, que fi ca arrasada ao ver Vera entran-
do no táxi. Ricardo mente para Ariosto 
ao dizer que fi cou a viagem toda no 
quarto com Verônica.

TERÇA - Ariosto e Vanda não conse-
guem acreditar que Ricardo seja o ver-
dadeiro pai de Cíntia. Ela insiste e Arios-
to se sente traído pelo amigo. Ele ainda 
fi ca chocado ao perceber que a fi lha 
cometeu um incesto. Cíntia revela que 
Rodrigo não é fi lho de Ricardo. Ariosto e 
Vanda fi cam ainda mais perplexos. 

QUARTA - Bela fica perplexa diante 
da revelação de Rodrigo, que acredita 
que Ricardo seja capaz de matar Vera. 
Luzia e Nelson conversam sobre o in-
cidente da noite anterior. Luzia elogia 
Nelson e diz que ele está cada vez me-
lhor. Nelson se empolga. 

QUINTA - Gastão e Samantha se en-
contram no calçadão. Ela fi ca lisonjeada 
com os elogios dele que também a con-
vida para jantar juntamente com Úrsula 
e Armando. Luzia conta para Hortência 
que o “curso de como conquistar Bela” 
consiste em ela se vestir de Bela e ensi-
nar Nelson a conquistar a ex.

SEXTA - Haroldo briga com Sheyla, já que 
a distribuição dos mini-Montezumas não 
deu resultado. Ela chora e Ícaro a conso-
la. Rodrigo liga para Vera, mas ela não 
atende por continuar dormindo. Rodrigo 
tenta beijar Bela, que se afasta e diz que o 
noivado com Cíntia a incomoda. Ele diz 
que não pode tomar nenhuma decisão 
diante da situação que está passando. 

SÁBADO - Não exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Lígia tenta comover Baruel 
para que ele lhe dê notícias de Tony. 
Fernanda vai até a chácara Castellamare 
e conta a Caló que Rudi disse que Tony 
está nas mãos de Bruno. Bruno, Neide e 
Laila ouvem a conversa em que Fernanda 
confessa que está apaixonada por Tony. 

TERÇA - Bruno ouve o tiroteio e man-
tém Fernanda como sua refém. Ele con-
segue fugir pela porta dos fundos. Téo 
está à espera de Bruno, que é cercado 
imediatamente por três seguranças dos 
Castellamare. Tony fala ao telefone com 
Téo, que se certifi ca que ele está vivo. 
Téo libera Bruno, que dá ordens para 
Khalid não matar Tony. 

QUARTA - Bruno avisa a Fernanda 
que Tony está vivo. Ela pede para o ex 
não matar ninguém. Pedro volta para 
casa, ainda muito inconformado com 
a fuga de Nina. Neide manda Nida avi-
sar se Armando for à casa de Maura. 
Vânia vai ao apartamento de Fernan-
da e dá de cara com a atriz. 

QUINTA - Tony garante a Fernanda que, 
em breve, eles vão estar juntos. Bruno 
toma o telefone da mão de Fernanda e 
diz a Tony que ela está tentando salvá-
lo. Fernanda chora muito. Bruno lem-
bra-se do envelope e abre. Ele tira de 
dentro um DVD, o coloca na TV e gosta 
muito do que vê. 

SEXTA - Rafael ri enquanto Antônia 
relembra dos antigos casos amorosos 
dele. Rafael fala para Antônia, com con-
vicção, que eles não vão continuar com 
um relacionamento paralelo. Ele revela 
que está apaixonado. Neide ameaça 
contar para Maura todas as pilantra-
gens que Nida fez.

SÁBADO - Não há exibição.

 Mostra de Curtas
Começa na terça-feira, dia 24, a 5ª Mostra 

Internacional de Curtas-metragens da Unioeste. A 
abertura da programação é com a palestra do cineasta gaúcho 
Carlos Gerbase, às 8h30, no Teatro Municipal de Toledo. Gerbase, 
que começou a produzir em meados de 1980, tem uma grande 
produção de curtas e alguns longas premiados, e, além disso, é um 
dos sócios-fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre, da 
qual também faz parte outro conhecido diretor, Jorge Furtado.

Nos demais dias, a mostra rola nos miniauditórios da Unio-
este de Toledo. O encerramento será com uma sessão co-
mentada pelo cineasta Gabriel Sanna, do Rio de Janeiro. 

De acordo com a organização, entre os fi lmes a serem 
exibidos estão documentários, animações, trash movies, 
além de fi lmes livres e experimentais oriundos de vários 
países. O objetivo é levar a cultura não só à comunidade 
acadêmica, mas também ao público interessado em ci-
nema. “A intenção é complementar a formação acadê-
mica das pessoas que participam e possibilitar o aces-
so às obras cinematográfi cas, muitas delas fora do 
circuito comercial conhecido pelo grande público”. 

Mais informações e a programação completa no 
site: unioeste.br/mostra.

Cuíca
Dedos cruzados por uma das mais inspiradoras ini-

ciativas de cinema amador da região. A Cuíca (Com-
panhia Ubiratanense Independente de Cinema Ama-
dor) pode entrar na programação da próxima edição 
da Mostra Cinema de Bordas. Os organizadores do 
evento solicitaram informações sobre as produções da 
Companhia. Foram enviados para análise dados dos 
média-metragens Tenente Marcondes (2008), Meni-
no de Rua (2009), e do ainda inédito O fi lho do Gibi.

O evento, que será realizado em São Paulo, é pro-
movido anualmente pelo Itaú Cultural e tem por 
objetivo difundir fi lmes produzidos à margem 
do sistema comercial, sem recursos e de ma-
neira improvisada por cineastas autodidatas.

Documentário Musical
Essa é uma dica para o pessoal daqui 

de Cascavel que fez o documentário 
sobre o circuito musical da cida-
de. Estão abertas até o dia 1º de 
dezembro as inscrições para o 
Festival Internacional de Docu-
mentário Musical, que tem por 
objetivo privilegiar e difundir 
produções de curta-metra-
gem. O evento rola de 11 a 
21 de março em São Pau-
lo e de 25 a 28 de março 
no Rio de Janeiro. Mais 
informações no in-edit-
brasil.com.

Semana que vem, 
mais informações 
sobre o novo lon-
ga da Brazstudio.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Um tecido apresenta 
em princípio um certo 

número de características 
que permitem defi ni-lo 

como espaço estriado. Em 
primeiro lugar, ele é constituído 

por dois tipos de elementos para-
lelos: no caso mais simples, uns são 

verticais, os outros horizontais, e ambos 
se entrecruzam perpendicularmente. Em 

segundo lugar, os dois tipos de elementos não 
têm a mesma função; uns são fi xos, os outros 

móveis, passando sob e sobre os fi xos. (...)”

“(...)Em terceiro lugar, um tal espaço estriado 
está necessariamente delimitado, fechado ao 

menos de um lado: o tecido pode ser infi nito 
em comprimento, mas não na sua largura, defi -

nida pelo quadro da urdidura; a necessidade de 
um vai-e-vem implica um espaço fechado (e as 

fi guras circulares ou cilíndricas já são elas mesmas 
fechadas). Enfi m, um tal espaço parece apresentar 

necessariamente um avesso e um direito; mesmo 
quando os fi os da urdidura e os da trama têm 

exatamente a mesma natureza, o mesmo nú-
mero e a mesma densidade, a tecelagem re-

constitui um avesso ao deixar de um único 
lado os fi os amarrados”. 

“(...)Porém, entre os produtos sólidos 
fl exíveis está o feltro, que procede de 
maneira inteiramente diferente, como 

um anti-tecido. O feltro não implica 
distinção alguma entre os fi os, nenhum 

entrecruza-mento, mas apenas um ema-
ranhado das fi bras, obtido por prensagem 

(por exemplo, rodando alternativamente o 
bloco de fi bra para frente e para trás). São 

os microfi lamentos das fi bras que se emara-
nham. Um tal conjunto de enredamento não é 

de modo algum homogêneo: contudo, ele é liso, 
e se opõe ponto por ponto ao espaço do tecido 

(é infi nito de direito, aberto ou ilimitado em todas 
as direções; não tem direito nem avesso, 

nem centro; não estabelece fi xos e mó-
veis, mas antes distribui uma variação 
contínua). (...)”

“(...)Ainda mais 
signifi cativa seria a distin-
ção entre o bordado, com seu tema 
ou motivo central, e a colcha de retalhos, o pa-
tchwork, com seu pedaço por pedaço, seus acrésci-
mos de tecido sucessivos e infi nitos. (...)”

“(...)O patchwork, por sua vez, pode apresentar 
equivalentes de tema, de simetria, de ressonância 
que o aproximam do bordado. Não obstante, no pa-
tchwork o espaço não é de modo algum constituído 
da mesma maneira que no bordado: não há centro; 
um motivo de base (block) é composto por um ele-
mento único; a repetição desse elemento libera valo-
res unicamente rítmicos, que se distinguem das har-
monias do bordado (em especial no crazy patchwork, 
que ajusta vários pedaços de tamanho, forma e cor va-
riáveis, e que joga com a textura dos tecidos). (...)”

“(...) E uma coleção amorfa de pedaços justapostos, 
cuja junção pode ser feita de infi nitas maneiras: como 
veremos, o patchwork é literalmente um espaço riema-
niano, ou, melhor, o inverso. Donde a constituição de 
grupos de trabalho muito particulares na própria 
fabricação do patchwork (a importância do quil-
ting party na América, e seu papel do ponto de 
vista de uma coletividade feminina). O espaço 
liso do patchwork mostra bastante bem que 
"liso" não quer dizer homogêneo; ao con-
trário, é um espaço amorfo, infor-
mal, e que prefi gura a op'art”. (...)”

Trechos extraídos de Mil 
Platôs vol 5, de 
Gilles Deleuze e 
Félix Guattari.
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Sendo este um dos dias mais indicados, 
terá nele boas oportunidades. É o melhor 
período do ano para se defi nir profi ssio-
nalmente, para ganhar dinheiro, mudar, 
transformar-se. Aproveite a boa fase.

Gastos excessivos de dinheiro o pertur-
barão nos próximos dias. Saiba que de-
vido à infl uência de seu planeta você es-
tará predisposto para isso. Ótimo para 
tratar de seu casamento e do trabalho.

Mercúrio trará soluções para as questões 
fi nanceiras e aumentará a segurança pes-
soal, depois de mudanças na sua maneira 
de ser. Confusão e sentimentos negativos 
nas relações de amizade e no amor. 

Dia em que estará predisposto a cometer 
excessos. Atenção especial ao ambiente 
doméstico. Evite precipitações ao falar 
e agir, e cuide muito bem de sua saúde, 
pois o fl uxo não está muito propício.

Atritos com parentes, perda de amiza-
des e o sistema nervoso agitado estão 
previstos para você hoje. Aja com perí-
cia e terá um dia razoavelmente bom. 
Evite discussões por dívidas ou créditos.

Mudanças profundas na maneira de 
pensar, devido a pressões circunstanciais. 
Maior desejo de recolhimento para re-
fl etir sobre o seu mundo interior. Apesar 
disso, as amizades continuam favorecidas.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Total renovação das oportunidades e de 
suas motivações. Recuperação da vitali-
dade física e da autoconfi ança. Maior po-
der de atuar e de tomar decisões. Época 
favorável para iniciar novas atividades.

Vigor físico e impulsividade no seu modo 
de agir são qualidades que estarão refor-
çadas em seu caráter. A vida amorosa 
fará com que tenha impulsos apaixona-
dos, que podem criar situações tensas. 

Época favorável para o início de ativi-
dades intelectuais que aperfeiçoem sua 
mente. Estudos tenderão a ter sucesso. 
Não pense duas vezes para investir em 
alguma coisa que há muito você espera. 

Dia em que terá muito sucesso ao tratar 
com autoridades civis e na solução de 
seus problemas profi ssionais, fi nancei-
ros e pessoais. Fará poucas amizades, 
mas será bem sucedido. Êxito religioso.

Gastos excessivos de dinheiro o pertur-
barão nos próximos dias. Saiba, pois, que 
devido à infl uência de Vênus você estará 
predisposto para isso. Ótimo para tratar 
de seu casamento e do trabalho.

Vida muito tranqüila ao lado dos fami-
liares e da pessoa amada. O trabalho lhe 
trará satisfação e os negócios tendem 
a render bons lucros. Estímulo positivo 
para o relacionamento com os amigos.

CASCAVEL
2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine JL 3: Diariamente 15h00, 
18h00 e  21h00. Cine West Side 1: Sex-
ta/ Domingo/ Segunda/ Terça/ Quarta 
e Quinta-feira14h30, 17h40 e 20h40. 
Sábado  13h30, 16h15, 19h00 e 21h45.

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2h15. Cine JL 1: Sex. 
00h01, 14h00, 16h30, 19h00 e 21h30. 
Seg. Ter. 16h30, 19h00 e 21h30. Sáb. 
Dom. Qua. Qui. 14h00, 16h30, 19h00 e 
21h30. Cine JL 2: Seg. Ter. Qui.  16h30, 
19h00, 21h30. Sex. Sáb. Dom. Qua.  
14h00, 16h30, 19h00 e 21h30. Cine 
West Side 2: Sexta/ Sábado/ Domingo 
e Quarta-feira 14h00, 16h30, 19h15 e 
21h45. Segunda/ Terça e Quinta-feira 
14h00, 16h00, 19h00 e 21h30. 

Jogos Mortais

Terror,18anos/Legendado, duração 
1h40. Cine JL 4: Diariamente 15h20, 
17h20, 19h20 e 21h20. 

TOLEDO
2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine Panambi 2: Sexta, Sábado, 
Domingo e Quarta: 15h00, 18h45 e 
21h20. Segunda, Terça e Quinta: 20h30.

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2:15min. Cine Pa-
nambi 1: Diariamente: 15h30, 19h10 e 
21h30. 

FOZ DO IGUAÇU
Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2:15min. Cine Bou-
levard 3: Diariamente: 17h00, 19h30 e 
22h15.

Jogando com Prazer

Romance- 16 anos- Legendado- dura-
ção: 1h38. Cine Boulevard 2: Segunda a 
Sexta: 20h15 e 22h30. Sábado e Domin-
go: 18h15, 20h15 e 22h30. 

2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine Boulevard 4: Diariamente: 
16h00, 19h00 e 22h00.

Michael Jackson – Th is Is It!

Musical- Livre- Legendado- duração: 
1h51. Cine Boulevard 1: Diariamente:   
19h45.

Anderson

Antikievicz Costa

CASCAVEL | P
R

Emanuel 
de Campos

CASCAVEL | PR

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.

Ainda pouco conhecido no Brasil, o guitar-
rista sueco Mattias IA Eklundh tem ganhado 
espaço internacionalmente ao ser referenciado 
por grandes nomes da música instrumental, e aí 
digo Steve Vai e companhia. 

IA, como é comumente chamado, é um guitarrista 
versátil. Essa é a palavra. Trabalha bem com velocida-
de, muito bem com melodia e é um mestre em expe-
rimentação. Tenho dois álbuns dele, o Freak Guitar, de 
1999, e o Freak Guitar – Th e Road Less Traveled, de 2004, 
respectivamente segundo e terceiro trabalhos solo dele.

E quando digo solo, é no sentido literal. Eklundh comanda 
além da guitarra, o baixo, o banjo, o bandolin, o ukulele (ins-
trumento semelhante ao violão), a percussão, a bateria e o teclado. 
Não bastasse, comanda a programação, os efeitos sonoros, é produtor 
e o engenheiro. A opção lhe dá o tempo necessário e mais liberdade de 
criação, o que para ele chega a ser uma coisa mundana. 

Numa mesma faixa, IA pode ir do metal ao acústico, do samba ao jazz, do experimental 
à balada, dos anos 80 aos 60 e depois de volta ao século 21, fazendo com que qualquer dis-
cussão sobre gênero em perspectiva com a obra dele seja, no mínimo, um desafi o. 

Em cada faixa, uma abordagem diferente, singular virtuosismo e rara criatividade. Em 
Print Th is!, por exemplo, que é o abre alas das 23 faixas de Freak Guitar – Th e Road Less 
Traveled, Eklund utiliza os ruídos de uma impressora para dar o ritmo da canção. É 
dançante e ao mesmo tempo pesada; é pop, mas extremamente intrincada.

A faixa que dá título ao CD também chama atenção pela utilização de harmônicos e dissonância 
não em licks de final de frase, mas na própria construção melódica. É de um domínio técnico im-
pressionante. Pense numa técnica de guitarra e ela está lá. Tapping, por exemplo? Tem de sombra.

Já que falei de Steve Vai, para os iniciados, vale lembrar aquelas musiquetas estranhas 
que ele coloca em cada disco, tipo Ya-Yo Gakk ou Yai Yai. O que Eklundh faz é um álbum 
inteiro dessas coisas, porém, não tão despretensiosas e com tanto mais de valor. [Nota: 

aliás, os discos solos de IA foram lançados pela Favoret Nations, de Steve Vai]. E àqueles 
que música instrumental não apetece, fi ca a recomendação da banda 

de hard rock progressivo da qual Eklundh é líder. O 
Freak Kitchen faz uma sonzeira!

A música instrumental volta e meia apare-
ce por aqui, ocupa quase uma hora da minha 
playlist, vai embora e, na maioria das vezes, 

fi ca me devendo. Não que lhe falte honestida-
de, apenas não cobre o que cobro de uma boa 

música. Esse aí é um fato.

Ocorre que fui acostumado a ser conduzido por 
aquilo que a música me diz. E música instrumen-

tal, obviamente, não me diz nada. Me interessa ser 
fi sgado pela palavra e o refrão que atordoa, que nos 
gruda por várias tardes. Sabe-se que cantarolar é um 

princípio fundamental àqueles que enfrentam con-
versas desnecessários. 

Mas também não ouço música coral. Quero dizer que 
o instrumental é complementar. É ele que dá a deixa a tudo, 

gera a expectativa e arremata o último ponto. O que seria, por 
exemplo, de Sweet Child O’Mine sem o riff  de Slash? É isso, é uma 

relação de dependência, entende? 

Verdadeiramente, são poucas as composições instrumentais que me fazem desperceber 
a inexistência de uma camada de voz. Afi nal, foi dissolvida nas notas. É bem bonito isso, apesar 

de nem mesmo eu compreender muito bem.

Cheguei até aqui sem falar nada sobre o tal do Mattias. Vamos ao trabalho.

Th e Road Less Traveled certamente é obra de um guitarrista freak. Quanta coisa estranha a cada 
faixa! Barulhos de impressora, coisas rápidas, coisas lentas, coisas pesadas, notas estridentes, eletrôni-
cas, misturadas... Coisas de três, quatro minutos, outras de 15 e 20 segundos. Céus! 

E aí no meio dessa confusão de sons, em boa parte desnecessários, tem Father, uma balada repetitiva, 
porém, gostosa de ouvir; Samba Caramba, que de samba tem pouco; e Th e Woman In Seat 27 A para 
acalmar os ânimos. É tudo tão engenhoso e complicado que a única faixa com vocalista, Happy Hour, 
soa deslocada de tão normal. E eu mesmo me surpreendi pulando essa para a próxima.

Do que mais gostei mesmo foram dos nomes das músicas. Ketchup Is A Vegetable, Toxic Donald 
e Toxic Mickey e White Trash Hyper Blues. É um cara criativo tanto para construir canções dife-
rentes quanto para nomeá-las.

Dessa vez, do que musicalmente cobrei e dei de descontos, fui pago.

Estranho RazoávelInteressante Palatável
Uhull

Desnecessário

FREAK GUITA
R – THE 

ROAD LE
SS TRAVELE

D

MATTIAS IA EK
LUNDH

2005 • Favored Nations • 2
3 faixas

Guitar Virtu
oso • R

$ 51,51 (amazon.com)
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 Re� exos de
 Julieta no retrato
    de Sibyl Vane

Sidnei 
de Oliveira*
CASCAVEL | PR

Ao analisar o enredo da obra o Retrato 
de Dorian Gray, de Oscar Wilde, para uma 

adaptação teatral, despertou-me em especial 
a essência da personagem de Sibyl Vane, que 

foi a paixão instantânea do protagonista Dorian 
Gray. Sendo ela uma atriz, vivia constantemente de 

teatro, o qual era seu universo, tanto que, em sua atu-
ação fez-me assimilar referências importantes de Julieta, 

personagem central da peça trágica Romeu e Julieta, de 
Willian Shakespeare. Sibyl Vane, por meio de seu talento, 
materializou Julieta e vivenciou seu drama, o qual nos leva a 
interpretar uma fusão de vida real para a esfera da arte.

A análise comparativa que explano surgiu devido à re-
presentação da personagem na obra que, com sua atuação, 
deixou a fi cção instigante, pois sua doçura fez o protagonista 
render-se aos seus encantos, mesmo que por pouco tempo, 

devido às infl uências que ele sofreu do meio social, que o fez 
romper com os sonhos que cativava em relação a ela. 

Na inconstância dos seus sentimentos volúveis, Dorian Gray 
personagem central da obra, descobre-se irremediavelmente 
apaixonado por Sibyl Vane, uma jovem de dezessete anos, que 
possuía o maravilhoso talento de interpretar, que com sua atuação 
seduz a futilidade do protagonista. Nos impulso da paixão, ele de-
cide pedir à atriz em casamento. Um ponto importante da natureza 
desta personagem é o fato de a moça ser artista, representar todas 
as mulheres e ao mesmo tempo nenhuma. Sibyl encantava como Ju-
lieta, mas não possuía charme como ela mesma aos olhos de Dorian, 
uma vez que este decide deixá-la assim que ela avisa que não poderia 

mais representar já que conhecera o amor verdadeiro.

O trajeto de Sibyl Vane nessa pintura viciosa começa pelos espa-
ços da arte marginalizada, o teatro pobre (de talento e estrutura de 
produção), cujos sons dissonantes constituem na ousadia de encenar 
a mais cultuada propriedade  inglesa de todos os tempos, a obra de 
William Shakespeare, e aí introduzir a força orgânica que suas perso-
nagens exercem ao se apossarem da jovem. Que é uma criatura simples 
e ingênua sem qualquer ascendência destacável. A separação entre a 
arte suprema e sua concretização vulgarizada é claramente evidenciada. 
Mas também ali é possível encontrar o descompasso fatal que pontua 
sempre a fissura entre o real e o ideal na figura, a que a atriz empresta 
sua matéria carnal para construção da arte. Mas, a partir do momento 
em que a vida se intromete com sentimentos reais, e não interpretação 
dramática, vemos emergir o holocausto de Sibyl Vane.

A senhorita Vane foi a primeira tentativa do nobre Dorian Gray, pois ele 
demonstra aos seus amigos o quanto é sofi sticado, percebendo uma joia 
em uma pocilga. Uma mulher incrivelmente bela e com um talento fan-
tástico se apaixonara por ele. E agora ele ia mostrar sua pequena joia aos 
amigos. Mas seu brinquedo quebrou e o envergonhou na frente de todos. 

Como um jovem absolutista resolve destruir o brinquedo que o humi-
lhara na frente de seus iguais. Descobriu que por ter nome e família, 

nada aconteceria. Na noite em que apresentou Sibyl Vane em palco 
aos amigos, a jovem sentiu-se nervosa com a presença de todos, 

fazendo uma péssima atuação. Já no camarim, ela declara o seu 
amor incondicional ao amado. Jura-lhe fi delidade eterna, quer 
deixar de ser atriz para dedicar-se a ele. Dorian Gray, envergo-
nhado pela péssima atuação de Sibyl Vane, menospreza suas 
juras de amor e encerra o romance com a jovem. Ao ver Do-
rian Gray virar-lhe as costas, Sibyl desespera-se, fora sincera, 
entregara sem disfarces seu coração e, no afã do sofrimento, 
a jovem suicida-se. Das palavras de Lorde Henry – “(…) não 
desperdice suas lágrimas sobre o cadáver. É menos real do 
que ela” – pode-se concluir que realmente Dorian gostava da 
impossibilidade de um amor verdadeiro, preferindo a ilusão 
que possuía no teatro nas noites que a assistia representando. 
Na época havia uma lista de preconceitos contra as mulheres 
e as relações com elas: mero sexo decorativo; não tinham nada 
a dizer; triunfo da matéria sobre o espírito. Mulheres comuns 
nunca apelam à imaginação de alguém. Quão diferente é uma 
atriz. De Julieta, tinha o rosto como uma fl or e os olhos de poços 
de violetas repletos de amor e, de uma a beleza pura de encher 
os olhos de lágrimas. Dorian havia se apaixonado não por Sibyl, 

mas pela atriz:, Ao término do romance mencionou: “Hoje ela 
é Julieta e, amanhã? Quando será Sibyl ?”. Sibyl, magnífi ca fi -

gura trágica enviada para o palco do mundo para mostrar 
a suprema realidade do Amor.

A paixão era por Sibyl, ou mais do que por ela, pela 
perfeita intérprete de Shakespeare que podia ser, 

independente de qualquer entorno cênico. A 
própria personagem da jovem atriz parece, de 
certa forma, duplicar Dorian. Sua matéria bruta 
poderia também modelar-se sob qualquer matéria 
shakespereana. Todavia, a partir do momento em 
que o sopro do amor imprime-lhe uma experiência 
real de vida emocional e sensível e não apenas o dom 
dramático de emprestar sua alma ao outro, ela revela 
ser feita de matéria. Sibyl não é a criação mista de um 
pintor cínico. Uma vez experimentando um sentimen-
to real terá que ser sempre verdadeira e não abrirá mão, 
nunca mais, da posse de sua alma, manifestava o ser hu-
mano e isto, para ela, é um desvio incorrigível.

É claro que o esteticismo radical pro-
posto por Oscar Wilde difere da teatra-
lidade interventora das vanguardas. Estas, 
levando “às últimas consequências a sua 
antiga ascendência romântica”, recusam a 
“separação entre a práxis social e a arte” (Mar-
tins, 1994, p.67), e abandonam, assim, “a atitude 
passiva, puramente contemplativa perante a vida” 
, que caracteriza os seguidores de vanguarda cuja a 
obsessão pela postura de Sibyl Vane mal se disfarça. É 
o caso de Mário de Sá-Carneiro que, cansado de inven-
tar-se como personagem literário, antes de completar 
26 anos de idade, optou por se afastar defi nitivamente da 
vida real. É também o caso de Fernando Pessoa, que quase 
conseguiu abolir a vida para viver apenas de literatura. 

O poder desta decisão se mostra com mais força quando Do-
rian recusa a única oportunidade de escapar do seu destino: o 
amor de Sibyl Vane, que ele rejeita por perceber, talvez, a sua inca-
pacidade de amar sem quebrar o pacto com o quadro, e na escolha 
feita de viver para os seus sentidos. Dorian é plateia e ator simultanea-
mente. Seu único objetivo não é o fruto da experiência, mas a própria 
experiência. Manter esta condição para a personagem talvez seja o 
êxtase, é o êxito da vida.

Além disso, sua aparência física é tão perfeita que ele pode ser 
considerado como uma obra de arte, com um signo, que é um 
e dois, signifi cante e signifi cado, pois, segundo o prefácio, "toda 
arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo". Como tal, cons-
ciente disto, Dorian vive a sua singularidade-signo, e aqueles 
que "(...) buscam sob a superfície fazem-no por seu próprio ris-
co (...)", como Sibyl Vane, que procurou o coração de Dorian; 
e outros, como Basil, "(...) que procuram decifrar o símbolo, 
correm também o seu próprio risco".

Romeu e Julieta é por vezes considerada uma obra sem 
temas, com a ressalva de que trata do amor entre dois 
jovens apaixonados. Julieta tornou-se com o tempo a 
emblemática da joven amante que é condenada pelo 
seu amor. Uma vez que o tema se apresenta de forma 
muito clara na peça, há uma grande exploração da 
linguagem e do contexto histórico por trás desse ro-
mance. No  primeiro encontro de  Sibyl Vane e Dorian 
Gray, ambos utilizam-se da forma de comunicação 
recomendada por muitos autores críticos da época 
de Shakespeare, a metáfora. Usando metáforas de 
santos e pecados, Dorian teve a oportunidade de 
testar os sentimentos que Sibyl Vane nutria por 
ele de uma forma não-ameaçadora. Na obra de 
Shakespear, Julieta, no entanto, participa da me-
táfora de seu amado e colabora para seu de-
senvolvimento, expandindo-a. Metáforas reli-
giosas como "santuário", "peregrino" e "santo" 
se encontravam na moda poética da época e 
eram consecutivamente mais suscetíveis de 
serem compreendidas como algo român-
tico, em vez de bobo ou blasfêmia, como 
o conceito de santidade ficou associado 
através do Catolicismo. Na famosíssima 
cena do terraço, Shakespeare coloca 
Romeu ouvindo por acaso o solilóquio 
de Julieta. Ao aproximar Dorian Gray 
na cena para escutar sua amante, são 
capazes de pular a parte das declara-
ções de amor e passar a falar de sua 
relação. Indiscutivelmente, Oscar 
Wilde, assim como Shakespeare, rela-
ciona sexo e amor com a morte. Por 
exemplo: ao longo da história, tanto 
Sibyl como Julieta personificam como 
um acontecimento sombrio.

A ousadia de Sibyl Vane se assimila 
com a de Julieta, reconhecida univer-
salmente pelos críticos, pois ambas 
questionaram a autoridade paterna e 
se recusaram a seguir os códigos san-
cionados pela estrutura normativa do 
patriarcalismo, priorizando a identi-
dade pessoal em detrimento da social. 
Sibyl Vane sofreu com o preconceito, 
que a definiu uma mulher de cabelos 
tingidos, de rostos caracterizados e 
de sorrisos estereotipados, mas que 
não passava de uma mera atriz. Nas 
palavras do personagem Lorde Henry 
verbalizadas a Dorian Gray: “as coisas 
de que temos certeza absoluta jamais 
são reais”. Em um surto psicótico, Si-
byl Vane, condicionada a ser heroína, 
concretiza Julieta, voltando novamente 
para a esfera da arte.

*Ator e acadêmico de Letras
sheldom_dark@hotmail.com
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