-

.-,--,--.
-

--.
-':
•.-

A doua
do tempo

0V devertigo
III!

'.

Cofocionar calendários era seu
prazer preferido. Colava na parede do conjugado 10x5 todas as
espécies de folhinhas, que todo
ano o tintureiro, o verdurerro e
outros lhe dayam.
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A estampa não tinha importância. Certa vez, colara uma sensual e imensa mulher nua, de
selos fartos e quadris largos, na
parede em frente a sua Santa de
devoção. Lagos, crianças e cachorros. todos belos o felIzes,
contrastando com a apatia da sus
vida o do seu lar.
Guardava e empilhava calendários controlando metodicamente
a passagem de cada dia, inês e
ano. E. como dona do tempo, arrarrc.ava todos os dias a foil'rinha
do passado quase presente, que
já se fora. Sem ela os dias seriam
os mesmos. liJão passariam ou
correriam demais e as pessoas ficariam velhas num rêpido piscar
de olhos.
A juventude seria êfemera, como fora a sus, entre um "milk
shake" e Outro. OS cabelos tingiram-se de branco e a pele lisa esbranquiçada adquiriria a textura
de uni velho pergaminho sem histórias.
Para manter a ordem correta
do mundo dos homens, ela contava haras, seguidos, dos longos
dias que esorrinm peo ruo da
pia. Um dia irmão gêmeo do outro. Mudando os riirrierc's que
crésciam e minguavam de acOrdO
com a seq3ência da tabuada decorada.
Mais estranhos eram os meses.
Começavam quentes e cornpridos corno janeiro. dmminuiam em
cor e tamanho em abril, mao ... ,
para se tornarem novamente potentese garbosos em setembro.
Quem sabe a força energética da
primavera.
E assim era sempre. A cada arrancar de página, o tempo fermentava e crescia como pão, aumentando sua preocupação e angústia. Afinal, ela era a guardiã
do tempo e este, ingrato, não a
poupava, As marcas ficavam
mais fundas e o abismo não respeitava rrern o primeiro do mês
io fresquinho.
Como um velho caderno em
branco ela amarelecia, as traças
da gaveta rolam sua alma e tudo
ficava igual. Sem versos. tratados e escritos. Sua esperança lU
verril de feliz para sempre era engolida pelo descaso do destino. A
emocão cinematográfica de um
'Verito Levou" nãO aconteceu
amais, o suor nas têmporas e o
frro no estômago foram sensa
ções há muiro esquecidas, ia que
fazem anos que ela não sai ao
dantista. -
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N canto calendários usados
se i rnt,ilhavam. como prova tenaz ds s,rus anos vazios. £'Js'm o
vera c'hQ dos feriados ninrilava
sua rç.rna, E murchando cano a
lua m'ri lá lota cheia, ela
impra:'iier,te arrancando toiir,O
por folha dos diasofeqanite-;. na'
be ' i-ivciunte que, r'."'
qu
' as folhas fivariar
ve......as.Um x,zrrrho,'
- enririS um chie'
ar
- lo, inrsniporiê',i't
dc
.r
nb,arrv dii cv." at'
ate
o amassado zela.
Cisudie G, --
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Contém imediato o que lhe
aparece,
S,lnc,o mudo e cristalino, na
buspa da exatidão,
Aparerrre ou interna?Lêi"- rna fria que capta coro cuidado a temperatura da estação. Se a cjesrcio, mil poda ços
me recuperam.

Quando num quarto escuro
me deparo com a lâmina sem
ruido, percebo que não está
calada. Pois coma chegada da
luz, vai transformar em cooreúdo duas esoecca ricas; a miri/na e a das coisas.
Sempre povoado; às rezes.

Um mergulho
nas saudades
Uma, (luas tragadas e a funraça se ctrluia no
ar. Pqr mais que a silenciosa brisa entrasse no

quarto para desfazer aquela nuvem branca do
cigarro, o cheiro não apagava a sensação estranha.
A convite de ninguém, ela batia na porta do
meu pensamento, agindo como um imperativo
condicional. E ela era sempre plural, lembrança
possuida pelo desejo pe reviver os momentos
passados.
Mergulho num copo a'tamente alcoólico e,
de repente, embora o olho inchado parecesse
imprestávei,via claramente aqrreia emoção passaoa, retratada no murmurio da composição li.
qurda.
Nada era ticcão. Este estranho sentimento
fazIa parte de mm, como um delírio nostálgico,
expressão do presente passado.
Já era rarqe da noite. Mas qualquer que fosse o momento, a dor pela drstár'icra das '-em.
branças daqueles instantes de vida precipitava
e fazia valsar no tempo tocas as pulsações espirituais e mentais. E tudo isto tinha um nome.
Chamaria esta vulcão memorial de margarida,
cano de boi ou então dii aquela, pois não fazia
questão de lembrar a suo denominação vocabular.
Eu sentia o prazer de Sentir aquela nos obtetos que nós dois tão bem conhecíamos. A explo<lão de nossa sol,diio humana estava friterializada naquele papel dc carta rasurado, nas
flores já murcttas p,'li) Imito tempo passado e
nas ruqas errra'rhnrlas cnn rrneu rosto.
O murrnui"o e a lrJrinid rerrairfa nada faziam
seirãni aumenta' a inti'.risrilaae daquele esrra'nlro
prazer amarelado
Mas como chamaria esra "aquela?" Cad,i vez
mais prucurasiJ'o'na denominação adevivada
ar) fixeI ijJ ,9ni' ii,) àquela. a cv'rreza ce oiro o
batismo fora trai si'culu atrás, tomava cer';n
de miro. Saba ii, nysra .'fcrvescbnc,,i omoca
vaI estava Cinc.ir:a iii i q"lidii em foihan ri.- :ia
Fri;o'nnri,ir.li esta '1051))')
pci do ,liçonlira'
chnnamirniidioli.
ir.i'itrno a..ruse das
imsrjnrrrs das cnirja-i e iii', pesoqas
Aquela e'ir a '-'-,'.arrir"ãO da Cte,ni'ladc
Fátirrrii H,s,se
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terferido. Cansa/são incans4rei.
O mundo e seu siléncio, pois a
Olho flú PateCenos estático.
Como Narciso em unia lagoa,
observa-se tia tarde. Duas oirnensôes.- o desejo e os objecoa em plena metamorfose,
Smr,e Gontier

(EE.c53) calando
Sísifo se ligou demais às cosas deste munco. Por isto, teve o seu castigo: for condenado
pelos deuses a fazer rolar ininterruptamente
uma rocha para o alto de urna coluna. Albert
Carnus e o nomem sem esperança. Pablo Picasso e o asceticismo da cor nos tons escuros.
Ambos na procura de urna forma que pudesse
traluzir o movimento sial. O absurdo das expe.ências e suas organizacões formais no miando da arte. Niilismo absolulo.sincerO,
O homem como que desfigurado de supróprias formas. Correndo para dentro, na medida
em que é pincelado para fora. Uma imagem rragica, pois a doutrina da tragédia resde no mistério. Geometria que não se entende; descobrese. Certa vez, Picasso afirmou: - "Todos querem entender a arte. Por que não tentam entender um canto de um pássaro?"
sumir

Sexta-feira. Sessão da Tardei.
Eu o a poltrona. A Kim Novak fnn.
gindo ser feiticeira, nunca mais
será mesma.
Folheio o jornal, Política e "ustração, tudo o mais é enfeite.
Sessão de cinema. Um Corpo
Que cai, Geminr 1, 21.30 Perfe,tol Poderei ver os olhos dele.
Disco Disco Disco Disco Osco
Disço Disco. A secretária atende.
Preciso esperar 2 telefonemas
que estão na frente. Ele trabalha
demais, vide o so.-ro e olheiras. O
que dizer de um homem Que insiste fazer uma nova arte?
Espero Espero Espero Espero
Espero Espero Espero. Ouço vozes no telefone, mas não a dela.
— Aló, Sõnia?
— Mas Prag.., isso é o signo
da descoberta'
- Ronaldo, aonde está você?
— Mantendo um relação de
Analogia com o objeto...
- A dois passos do Paralso,
entre o rnnetrã e as "Oticas Lógica",
— Anal, o ué? Quem é esse
Objeto. Ronaldo?
— Semiótica?
Não,.. Sdni,a. É miopia mesmo. Agora eu uso óculos.
Linhas cruzadas, bocas cruzadas. Palavras cruzadas são o único modo de esperar por ele que
nunca atende' "Aparelho cc co- municação do sêculo XX corri 9
letras, sendo a do meio um V".
Acertei!
T...e ... l... e ... v ... i ... s ... 9 ... o. Como uma ve'tigera surge a voz dele no te:efone:
- Não.., é engano. Aqui 'não é
produtora de reiavrsão,
— Mas.., sou eu..
Tarde demais. Têm Téim Téim
Têim Téim Téim Teim. Ligação
desligada. Mais tarde explico a
ele que tudo não passou de um
engano.
Sexta'feira. Ultima sessão. Gommi 1. Eu e a poltrora, A Kim
Novaá é uma 'eiliceira, nunca
mis será a mesma.
Christine Me/lo

E novamente
as flores
1812 Demore, ate nec cora gem cc
abrir o caderno. O casal de ba,!ar,nos
no teu rro Mim.c,-,oal rijo me saia dp cabeça, O cenário em escuro e fechado,
o inferior, de sigam lugar. Aos poucos,
• suave música a se rorrrsnca audiae?.
penetíarrte: os ,rrs:.-vr'nenios ou graerce
orquestra começa'n a c-sperra' Um
dari,reie anunc.'a O ia"arr/rrcer, nus o
som grave dos ,nc'lorceloa traz os resgsi'cios da no.re anterior. Ma'rre,rmirs
de calma se alternam com irrsrarnres de
suspense e lura, provocados por pratos e tambores.
Por algumas sezes. a Mersir/hersa
re,-rra,a se impor sobre agora rrra'c#ra.
sendo aos poucos silenciada, 5./errosda, si/torci.,, A cainrar'a se a/SSi'S e aigormra corta inc taz lembrar de rei/eis
r,kissicos hol/nwood,a.nos. Mas, eis
que há uma ,ridefn,cjo ' ia nr,isica e ar
ris trurrivnfOs p.nsa,irri a dialcqat
si O ri nionokiq., rei 'i/o ,-,r. forma ir
é lago ,C.i'utrdo corri a torra, novanrenre, de ta,'ibOres e pr5tQ$

A discussão se acirra cada vez 'nt...
• trair. cul,n,'r,rrdo flun -J ,'r,.,rr'i.
triunfal, rlp,ca ria coa/ana arne,,cara
O fim é vra,radu. conto se os
Ira Trun'i'I , tOi r,"alJSierr, cor Sparc á
lu frias o (iria/e ,iev,r;sr"e j coe nru,
i,iir os SO"s di'
iv rec,if,cn' 55 COrflr.8s Se irr5tid/fl ri O POIflidtiitVê vivo tal, 003505
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Mi/opa Abd

