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Saudações, discentes!
Nem mesmo eu acredito (eu z esta edição da noite pro dia), mas nalmente está
disponível a edição de maio de 2017 do Jornal do Esqueleto! Depois de muitos tropeços
e mudanças de planos, conseguimos fazer a primeira edição deste ano.
Desde o começo do ano, eu, Otávio Crosara e Yanley Lucio Nogueira temos,
como diretores do DECOM, tentar elevar a qualidade de nossas produções e
atividades: o Mural da Medicina está em ordem, estamos mais ativos nas redes sociais
e, agora, este periódico digital que lhes está em mãos (ou smartphones, tablets e PCs).
Este último foi, sem sombra de dúvidas, o mais difícil, pois tínhamos um projeto de
jornal que conteria propaganda veiculada e algumas colunas especícas de interesse
da nossa comunidade acadêmica, como a Coluna das Ligas, a Coluna do DEPES e o
Guia dos Calouros, além de exemplares impressos disponíveis no Centro Acadêmico,
mas devido à minha inexperiência e mania de fazer TUDO de uma vez, estas ideias
ainda não saíram do papel (ou entraram).
Entretando, nem tudo está perdido: esta edição já apresenta as especicacões
técnicas necessárias para ser impresso, tendo os número e ordenação corretos de
páginas para a encadernação. Já é meio caminho andado para a plenitude do Jornal do
Esqueleto como planejamos. Só faltou mesmo imprimir...
Há, também, certa dose de pessoalidade e informalidade por aqui, pois em cada
texto estão mantidos os sentimentos de seus escritores, inclusive da minha parte, que
quase coloquei memes entre os textos para deixar a leitura mais cômica. Eu sei, a ideia
é ridícula...
Eu gostaria muito de agradecer a todos do DECOM que enviaram seus textos
para serem publicados e a todos os outros discentes que também o zeram.
Infelizmente, não pudemos publicar todos, mas os que não estiverem aqui poderão ser
usados em edições futuras. É graças a vocês que este projeto pode avançar.
Muito obrigado, e boa leitura.
Otavio A. Balduino Crosara, diretor desta budega (vulgo DECOM).

O ESQUELETO - MAIO DE 2017

1

Sou Feito
do Tempo
“O tempo é a substância de
que sou feito. O tempo é um
rio que me arrebata, mas eu
sou o rio; é um tigre que me
despedaça, mas eu sou o
tigre; é um fogo que me
consome, mas eu sou o fogo. ”

faculdade.
Em 1964, quando os militares tomaram o
poder, o Centro Acadêmico foi fechado e o Show
teve que se desvincular da faculdade, porém, o
espetáculo continuou e se tornou um dos
movimentos culturais mais denunciadores do
Regime. Passada essa época, tal representação
voltou a ser parte do CA e constitui hoje um dos
maiores acontecimentos culturais da UFG. Foi
tombado em 20 de dezembro de 2006, pelo médico
Heitor Rosa, como patrimônio cultural da
Faculdade de Medicina e, certamente, o maior
evento cultural desta escola. Além disso, é o teatro
há mais tempo em cartaz em todo o Brasil (mais de
50 anos) e já nos legou diversas contribuições.
O tema deste ano é 'tempo' em todas as suas
nuances, vindo para lembrar todas as implicações

É com essa frase que a turma LXIV tem

que esse ente possui em nossas vidas, não apenas

imenso prazer de convidar toda a comunidade

do estudante de medicina, mas em todos aqueles

acadêmica para o 56° Show do Esqueleto, que

que vivem (e os que não mais).

ocorrerá dia 20 de maio às 20 horas no Centro de

A venda de ingressos estará ocorrendo, até

eventos da PUC Goiás (Campus II - Avenida

o dia 19 de maio, nos plantões de venda no corredor

Engles, 507, Jardim Marilisa). A presença das

d a Fa c u l d a d e d e M e d i c i n a e n o s i t e

baleiras, das esqueletinhas, dos quadros de

www.bilheteriadigital.com, a R$25,00 a unidade e

reexão, de crítica, de humor, e principalmente a

dará direito a uma festa ao nal do espetáculo.

presença da criatividade da turma 64 estão mais do

Esperamos a presença (e os aplausos) de

que conr mados e serão inspirados pelo

todos, principalmente daqueles que já zeram

sensacional ator, professor e diretor Rodrigo

parte desse espetáculo e continuam para a história

Cunha.

do Show do Esqueleto.

O Show do Esqueleto é um evento cultural
criado em 1962 por jovens estudantes de Medicina.
Sua origem está vinculada à substituição dos
antigos trotes violentos aplicados aos calouros do
curso por formas de recepção mais saudáveis,

“A distinção entre passado,
presente e futuro é apenas
uma ilusão teimosamente
persistente.”

como esse espetáculo, que é uma homenagem aos
que lutaram bravamente para estar nessa
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Turma LXIV

Uma
Experiência
Inesquecível

Com a diversidade de regiões, classes, cores
e amores crescentes a cada ano nas turmas da
nossa faculdade, particularmente na nossa turma
64, notamos que, de uma forma geral, muito pouco
se conhecia sobre o Show do Esqueleto além das
paredes da faculdade e de alguns colégios
tradicionais de Goiânia.
Diante dessa realidade, era essencial
mostrar pra faculdade que muita gente lá fora
ainda não conhecia esse espetáculo. Era preciso
mostrar pra um público maior que se trata da peça

Uma ideia. Um bando de
esqueletos. Uma vontade:
apresentar o show para o
mundo! Assim pode ser
resumida a força inicial que
moveu esse projeto, que uniu
forças e conquistou (se não o
mundo) boa parte de Goiânia.

há mais tempo em cartaz no Brasil. Era preciso
ampliar horizontes. “Desculpe o transtorno, é
preciso falar do Show do Esqueleto”. E foi assim
que a empolgada e persistente, Luciana Martins da
turma LXIV, começou a colocar no papel essa
necessidade e, além disso, colocar essa estratégia
em prática.
Não foi nada fácil. Primeiramente era
necessário apresentar para turma o projeto que,
além de aprovação, dependia de outros empolgados
para colocar o plano em prática. Era
preciso, também, denir a forma de
divulgação, anal chamar atenção de
um público tão grande e diversicado
não é tão fácil assim.
Por isso, denimos uma mini
intervenção artística que encenava
um pedacinho da nossa história
brasileira, sob os efeitos de contornos
portugueses e indígenas e que, ao m,
mostrava que há muito mais a ser
entendido e que será mostrado no
Show do Esqueleto ( SPOILER).
Ah, e tinha o nome também, outra
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missão quase impossível: “Esqueleto nas
escolas”, “Tour do Esqueleto”, “Esqueleto
Tour”, ‘EsqueleTour”. "ESQUELETOUR”.
Feito isso, foi necessário montar um
verdadeiro cronograma, do dia 06/02 ao
dia 24/02, quase tão pesado quanto
encaixar os horários de seminários,
ensaios, provas e festinhas da faculdade.
Foi um sucesso. Ao total foram 20
colégios, 25 apresentações, do alto do
Bueno à pontinha de Goiânia, do ensino
fundamental ao pré vestibular, do sonho à
realidade.
Agora, falando da minha

aprendemos a lidar com nossa própria expressão,

experiência pessoal com esse projeto: cresci tanto

com nossos sentimentos. Aprendemos a cativar

com ele! Eram férias, mas mesmo assim a gente

olhares e registrar sorrisos. Aprendemos. E foi só

madrugava pra se encontrar, ensaiar, se fantasiar,

uma prévia do Show do Esqueleto, só uma prévia

tremer diante do público, rir, se arrepiar, ansiar

do que nos espera dia 20 de maio, do que te

mais ainda pelo show propriamente dito, viver.

espera nesse dia.

Em cada colégio diferente, entre os inúmeros

EsqueleTour, um tour de divulgação, um

rostinhos muitas vezes atentos, outras nem tanto,

tour de história, um tour de aprendizagem, um

muitas vezes curiosos, outras intrigados,

tour de sentimentos, um tuor bem nível Show do
Esqueleto. A tradição mais linda da
faculdade mais linda.

Larissa Brasil, Turma LVIX
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A Liga que
Eu Não Quero

observável, vulgo Samambaia. Lá, nossos sonhos
e visões de glória são destruídos, processados e
misturados à glicerina utilizada para manter os
cadáveres do ICB. O que resta de motivação para
nós continuarmos o estudo, além do medo da
reprovação e de desapontar TODAS as
expectativas que nos enaram goela abaixo? As
ligas são uma opção para muitos, pois integram

Ano sai, ano entra, os calouros iniciam
suas atividades e começa, de novo, aquela
tempestade de três meses (por falar nisso, JÁ

muito bem a tríade Ensino-Extensão-Pesquisa e
saem da rotina de estudo.
Muitos de nós ainda procuram o romance

CHEGA!!) de propagandas das ligas acadêmicas

na Neurologia, Cardiologia e Oncologia, porque

nos WhatsApp, Facebook e Mural. Ligas

apenas os melhores fazem isso, porque “Câncer”

acadêmicas são uma das atividades mais

é um ótimo nome para um inimigo sobre o qual

procuradas pelos estudantes de Medicina, e com

se pode triunfar. Basta olhar para o número de

razão: uma forma descomplicada (não fácil) de

inscritos nas Liga de Neurociências, LaCardio ou

se conseguir horas, participar de campanhas,

Liga da Mama: mais da metade da faculdade está

entrar para pesquisas e ter a chance de publicar.

lá. Mas (quase) ninguém entra querendo ir para

Mas a verdadeira razão para o sucesso delas é

a Geriatria, Pediatria e Psiquiatria, e estas ligas

outra: as ligas acadêmicas mantêm o sonho vivo.

frequentemente são desativadas ou reformuladas

A Medicina é, certamente, uma das

e são as que mais acolhem estudantes de outros

prossões mais romantizadas por aqueles que

cursos da saúde. Neste ponto, temos que

estão entrando na vida adulta. Salvar vidas,

concordar que procuramos mais curar a doença

ganhar dinheiro, ser reconhecido, ganhar muito

(referência às especialidades com o suxo -logia:

dinheiro, tirar foto de jaleco, fazer uma grana.

estudo de algum sistema) do que cuidar do

Não é à toa que eles cantam “MED BOQUETE”

paciente (referência às especialidades com suxo

em todas as noites do Inter, todos os anos: eles

-tria: aquele que cuida).

não querem ser como nós, mas queriam que

Em suma: nós agimos como covardes.

fosse tão bom ser eles quanto é sermos nós. E

Tentamos evitar ver o lado feio da Medicina: a

não são só os outros cursos que também

morte que não chega, o abandono, a

fantasiam sobre isso: nossos pais, nossos amigos,

impossibilidade da melhora, a agonia, o

nossas tias chatas e, claro, nós mesmos.

desalento. Procuramos os locais onde ele não está

Ao chegarmos na FM, o que nós
descobrimos? Que nossas aulas do primeiro ano
serão quase todas nos conns do universo

presente, ou é raro, sutil.
Não estou dizendo que somos ruins ou
piores por entrarmos na faculdade com esta visão
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e, até certo momento, continuarmos com ela, nem

não consideraram antes. Participem tanto das ligas

que as residências mais procuradas são menos

que vocês querem quanto das que vocês nunca

nobres do que as outras. Relações humanas são

cogitaram. Há experiências incríveis lhes

difíceis, e não é possível cuidar de uma população

aguardando, eu garanto. E se alguém vier com

de 200 milhões de pessoas só com boas intenções e

aquele argumento furado de que, para uma

sem nenhuma divisão de atribuições de acordo

especialidade, você precisa de certicados daquela

com os dados epidemiológicos. Mas isso não é

área: vá ler um edital de residência, seu

motivo para nos alienarmos de áreas que, à

oligofrênico.

primeira vista, não são atraentes durante a nossa
graduação, momento em que nós realmente

Otávio Crosara, Turma LXIII

devemos conhecer todas as realidades para sermos
não só prossionais melhores, mas também
pessoas melhores.
Quem nunca fez um comentário estúpido
como os a seguir, que atire a primeira pedra: “pra
quê ver Imunologia, se eu quero ser
oftalmologista?”; “não quero ir pra Geriatria, quero
cuidar de gente que vai viver”. Os grandessíssimos
Celmo Celeno Porto e Heitor Rosa com certeza não
pensavam assim, mas nem mesmo eles nos
condenariam. Somos jovens ingênuos e idiotas,

Congresso

Internacional
da
Embriaguez

com pensamentos ingênuos e idiotas, mas
precisamos tentar ser menos.
Há um motivo para os hospitais aceitarem,

Observações iniciais: Lanço aqui uma

como parte do currículo, dois certicados de liga

provocação a nós, jovens. Sei que um texto amador

concomitantes e não apenas um: para que não

é muito frágil para transformar comportamentos

estreitemos nosso campo de visão e nossas mentes.

sociais, mas acredito que a sensibilização de nossa

O propósito das atividades de extensão são

criticidade pode ser aorada ao entrarmos em

justamente o contrário e, de forma alguma,

contato com, pelo menos, dois lados de um

devemos nos prender a elas. Estamos aqui para

discurso que ecoa em nosso meio como sendo uma

aprender e para isso devemos conhecer, conversar,

verdade quase que absoluta, digamos até mesmo,

sentir e viver.

que ecoa na forma de uma sutil cultura. Ah, e...

Esse é o verdadeiro momento de sairmos da
nossa zona de conforto, pessoal. Participem das
ligas que quiserem, mas considerem agora o que
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leiam com moderação.
Provisoriamente, não cantaremos a
autenticidade dos nossos jovens. Provisoriamente,
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não cantaremos a sóbria dignidade de nossa

escondem em meio às gotas de álcool para

juventude. Cantaremos, sim, a cultura do álcool.

descontrair, fugir de "sua" inabilidade, relaxar um

Cantaremos desequilibrados e pálidos, a ampla

pouco ou esquecerem--se dos problemas. Mas

apologia aos etílicos e a toda ressaca moral que eles

simplesmente se esquecem...

podem provocar. Cantaremos, aplaudindo a

Sim, caro leitor, é bem verdade e reconheço

angústia estampada no sorriso bêbado, o fracasso

que por trás de qualquer pessoa que se encontra

do autocuidado entre a nossa juventude.

em algum vício (ou que se entorpece apenas

Ora, mas me diga, porque tamanha

socialmente todos os sábados...) há possíveis

implicância cantada contra o álcool se existem

angústias, medos ou traumas bastante profundos

inúmeras outras drogas com potencial tão ou mais

que não podem ser reduzidos a uma “fraqueza de

destrutivo que o dele?! Os céticos podem discordar.

caráter" ou a uma "falta de autenticidade" por uma

Infelizmente, essa falácia de inocentar um agente

jovem escritora que vos fala. Porém, minha grande

do problema porque existem outros - talvez- piores

revolta é contra aqueles que se aproveitam dessas

é um dos argumentos mais utilizados pelos

vulnerabilidades do emocional humano para criar

panetários da cultura do álcool, a m de sustentar

falsas necessidades em nossos jovens (inclusive,

o sutil, e descarado, hábito de beber entre os jovens.

vale(?) dizer que misturo aqui os gêneros

Com as bases rmes em prol dessa cultura, riem as

discursivos justamente por estar embriagada em

indústrias do Uísque, da vodka, da cachaça, da

minha revolta contra todo o arsenal alcoólico). O

cerveja. Riem os donos de bares, boates, pubs,

fato é que os indivíduos que fomentam essa

botequins. Riem os modernos senhores de

implacável cultura do álcool - no mínimo - lucram

engenho da cana de açúcar high tec. Riem todos

com o sofrimento alheio. Parece-me que quanto

aqueles que enriquecem, diariamente, com o

menos habilidades as pessoas tiverem para lidar

marketing e a propaganda sobre o(a) "verão" que

com seus problemas, mais cômodo será para a

cou "redondo(a)". Mas, de certo, os que mais têm

indústria dos etílicos venderem a tal felicidade

motivo para rolar de rir dessa cultura de apologia ao

plena, mas, irrevogavelmente, ilusória.

álcool são os jovens que submergem nos etílicos por

Seria interessante (pra quem?) ter jovens

acreditar que não possuem habilidades ou

menos "em-si-mesmados" e mais "donos-de-sí"?

performances sociais relevantes. Talvez eles se

Ora, caso nossa juventude não se ocupasse tanto

vejam como uma pessoa tímida, sem graça, isenta

com os "Vila-(re)mix" e com a consequente re-

de qualquer dom para se integrar com a galera e

reprodução dos re-re-repetitivos coros musicais

acabam por se tornar bem isso que acreditam (não)

que os incitam a "beber, beber, beber", será que não

ser. E então, provavelmente, eles se divertem

estariam, por exemplo, se organizando em

horrores com o estropiamento dos colegas cheios

movimentos sociais que lutam por uma política

de habilidades, mas ingênuos, que acabam se

menos perversa? Será que haveria alguma

jogando no mesmo buraco deles, onde se

vantagem em incentivar as escolas a serem menos
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e mais compromissadas a desenvolver, as então

bem) de bater no peito e dizer: " dancei a noite

faladas, habilidades sociais nos alunos (com aulas

inteira, era um dos mais animados e toda essa

de oratória, mais aulas de losoa, com ocinas de

energia vinha de dentro de mim mesmo. Consigo

teatro, dança, música, leitura, escrita e, por que

me lembrar de cada instante da festa/ da resenha/

não, de contar piadas?!), habilidades estas que

do show. E pude curtir, sobriamente, esses

formariam jovens menos vulneráveis às culturas do

momentos, já que não busco resolver minhas

entorpe. Considero importante reforçar , ainda,

angústias pessoais com festas e fugas, mas com

que não tenho absolutamente nada contra quem

livros; com conselhos daqueles que ,de fato, são

bebe (principalmente em relação aos mais velhos,

meus amigos (e se entristecem quando não poupo

que fazem parte de outros contextos, os quais eu

meu fígado) ; com oração, com profunda reexão e

não teria a mínima competência para emitir um

em outro momento, mais adequado".

juízo de valor). No entanto, não consigo esconder

Provisoriamente, mas é por pouco tempo,

que gostaria que nossos jovens "tomassem uma"

ainda não cantamos a autenticidade de NÃO fazer

conscientes de que existem várias relações de

o que "todo mundo faz e que não dá nada - só pra

poder nos bastidores da música, da voz do amigão,

alguns- mas comigo não, porque sou esperto". Por

da propaganda, da comédia; enm, por trás de

m, provisoriamente, nós, todos os jovens, ainda

todos esses discursos que dão forma a essa cultura

não cantamos a coragem, ou melhor, a ousadia de

que nos inuencia, desde criança, a gostar de

fazer ou de falar tudo que nos é saudável - e que não

bebida alcoólica.

fere a ninguém - sem nos reprimir com a

Se houvesse uma mentalidade coletiva um

preocupação sobre "o que os outros vão pensar da

pouco mais crítica sobre esse conjunto de

gente..."; Os bêbados são, aparentemente, "livres"

elementos que sustentam a veneração a bebidas,

porque não se atém a essas convenções sociais.

talvez menos famílias chorariam a morte precoce

Contudo, precisar sempre de algo externo a nós

de um adolescente que dirigia bêbado. Menos

para conseguir fazer aquilo que poderia ser natural

universitários manchariam suas vidas com o peso

e espontâneo é apenas uma questão de escolha.

da culpa de ter pressionado um calouro a deixar

Pode ser que um maior esforço de

este mundo por meio de um coma alcoólico.

autocontrole seja exigido de início. Só que optar

Certamente, com um mínimo de criticidade,

pela zona de conforto é mais fácil, porém, em

menos jovens acessariam à " bebidinha batizada", à

algum momento, descobrimos que a facilidade só

macoinha, depois à cocaininha, quiçá, ao

nos trouxe estagnação, passividade, prazeres

crackezinho, em que o escancarado portão de

efêmeros... e isso pesa. Mas esses contratempos e

acesso nada mais é que o inofensivo e lícito álcool.

tudo que envolve a cultura do álcool são apenas

Eis que provisoriamente, portanto, essa droga de

provisoriamente cantados, neste provisório

cultura é o que mais tem sido cantado. Que pena...

congresso da embriaguês humana.

ainda não cantamos a dignidade (ou o orgulho do
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Gabriela Ribeiro, Turma LXV
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Não é Sobre
Estar...

também por isso mal conseguia nos responder. Pelo
cansaço e suas limitações, fomos instruídos a não
realizarmos tantas atividades quantas feitas com a
moça anteriormente citada, uma vez que este
necessitava claramente de repouso. A justicativa:
mesmo que queiramos aprender com o paciente,
não podemos fazê-lo sofrer. Um princípio básico da
ética médica, claro. Mas o momento nal dessa

Não é sobre estar no melhor Hospital do

vista foi o mais surpreendente.

mundo; nem ser o mais renomado especialista no

Surpreendente porque de tanto viver, a

assunto, ou tampouco ter o mais inovador método

gente aprende que as partidas nem sempre são

de exames diagnósticos. É sobre conseguir

boas, principalmente se as pessoas que nos

despertar a esperança no próximo, e pra isso, é

marcaram forem boas. Mas há uma forma de se

preciso ser gente antes mesmo de ser médico.

despedir deixando, ou melhor, depositando, uma

Sexta-feira estive no Hospital das Clínicas

semente chamada esperança na terra de quem vai

para a primeira aula prática de semiologia médica,

ou ca. Seja com um “Fique com Deus!”, à vista do

disciplina na qual aprendemos, neste segundo ano

primeiro caso, ou com um afetuoso cafuné, como o

do curso de Medicina, a realizar um exame físico

que foi feito nesse senhor. Os lábios do ancião se

nos pacientes. Depois de todo aquele

fecharam e a boca parou de puxar ar, naquele breve

procedimento cor riqueiro– apresentar-se,

ínterim em que seus cantos tentam alcançar as

consultar o doente se ele deseja contribuir com o

orelhas, pra dizer que ele havia entendido, tudo

que será ensinado aos alunos, realizar os exames- o

haveria de car bem.

professor despede-se carinhosamente da nossa

Ninguém estava usando um esteto,

paciente, que de sentada já se encontra deitada no

ninguém portava um diploma da melhor escola de

leito, com um “Fique com Deus! Estaremos

medicina, e de fato não éramos os melhores. Mas

torcendo por você!”. Até então, em momento

apenas com o coração, foi possível avivar ou até

algum durante a conversa, nossa querida

mesmo acender a chama da esperança na vida de

entrevistada havia nos mostrado sequer um esboço

duas pessoas, num pequeno prazo de uma hora.

do seu sorriso. Agora, talvez estivesse sendo

Em quantas pessoas temos feito isso em um ano,

somente tão educada quanto aquele senhor de

em todo esse tempo de hospital, em uma vida

jaleco à sua frente, mas sua fácie de gratidão, essa

inteira?

não pôde passar desapercebida.

Do que a maioria precisa, não é do seu

Num outro leito, em outro quarto, visitamos

diagnóstico de ausência da doença, mas da sua

a um senhor com o abdome globoso, de boca

mensagem desejosa, para fazê-los voltar para casa

entreaberta devido a diculdades respiratórias e

e aproveitarem suas famílias. Não da sua indicação
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de quais e quantos remédios fazer uso, mas de uma

Como resposta, se só me restasse esse dia, desejaria

força que lhe desperte a mudar os hábitos e sair

nalizar minha obra como aquele lilás celeste -

dessa tal situação de uma forma diferente. Não do

alegre, harmonioso, sereno.

seu julgamento, e sim do seu ensinamento.

Somado a esse vislumbre, o estômago doeu,

E, para isso, não é preciso ser médico.

deve ser o início de uma gastrite. Acordei. O

Porque antes de ser médico, precisamos aprender a

banheiro amplo jazia escuro, o vapor se dissipara, o

ser humanos, sermos gentis e educados com o

sol poente adormecera no horizonte. O céu se

próximo, a respeitá-lo acima do nosso direito de

corava em um turquesa opaco. Um misto do negro

aprender, a tocar as pessoas com a alma e dizer a

dos guarda-chuvas em luto, o verde vivo da grama,

elas, antes mesmo de o Hospital chegar com os

e o azul tristonho da despedida. Como o tempo

resultados dos exames, dos grandes congressos e

passa rápido!

livros ensinarem a diagnosticar um quadro, que

Propaganda no Spote. Deve ter sido o café

tudo vai car bem. Seja com um sorriso, uma frase

que tomei agorinha. Um aperto precordial. Maldito

de esperança ou um cafuné.

coração saudosista! Mal sabia que esse aperto soara
como a campainha no início dos espetáculos, nesse

Laine Rezende, Turma LXV

palco estreava, em apresentação única, a Ópera
Casmurra. Mais uma batalha na disputa do

Rabiscos em
Fartos

Armageddon. A dor do recrutamento maniqueísta.
O céu escurece, o chão se abre. As cortinas do débil
espetáculo da vida estão se fechando, sem
aplausos, apenas uivos desconexos.
O cubículo daquele banheiro se enchia de
formigas. O punho serrava como um soco. Um soco
no estômago pra quem gozava de sua saúde de
ferro. Enferrujou. Pupilas sedentas, desesperadas

A água quente caia em minha cabeça
dormente. A janela entreaberta do banheiro

por mais tempo. Suores frios, isquemiados,
ocluídos, necrosados, enfartado!...

libertava o vapor. Acompanhando as efêmeras

Como sou muito apegado ao meu eu lírico,

partículas me deparei com a obra-prima divina, no

não poderei transformar essa crônica em uma

exato momento em que o céu encerrava seu

tragédia com um ponto nal anginoso e ores secas

espetáculo em um lilás infantil. Em meio aos

repousadas em um epitáo empoeirado. Recuso

aplausos ao som de Paulinho Moska, fui inquirido:

usar a Dona morte como meretriz de obras sem

“O que você faria se só te restasse esse dia?”...

criatividade, sou muito respeitador das mulheres

Fechei a água, serrei os olhos, abri as
narinas, entre suspiros múltiplos, uma lágrima.

para me ousar à tal ato imoral. Matar o único
personagem deste texto seria imprudente. Mas
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Mas preciso de um m digno, anal, obras abertas
fazem os leitores desejarem a morte do autor.
...
Restam-me alguns instantes até os
sintomas fatais, espero que gostem...

Declaração de Óbito:
Falecido:
Poeta de meia idade,
pouco assíduo a cultos religiosos,
que amava salgadinhos gordurosos.
Motivo da morte:
enfarto metafórico.

crônica ou um conto fantástico. Como
em um Jumandi , joguei com a
realidade e agora me sinto uma peça
irreal , perdido nessa selva vascular.
Sempre fui um péssimo jogador! Autor
ou eu lirico, não mais impo a, o
jazigo é o mesmo.
Rabisquei meu destino em
alguns parágrafos acima. Meu peito
doe ... Moska acaba de me perguntar:
“O que você faria se só te restasse esse
dia?” Como resposta: uma simples
lágrima lilás.
Thiago de Paula Eleutério, Turma LXII

Causa mortis:
epifania natimorta por algoz
cafeinado.
PS: falhei! Podia ter
usado o ﬁnal clichê do
simples despe ar
onírico, mas foi mais
grave , abusei da Mo e .
Isso só aconteceu porque
fui imprudente e cometi
um imperdoável erro,
no enlace dos rabiscos,
amarrei-me em um nó
quase cirúrgico, em que
não encontro mais as
pontas. Já não sei quem
é o reﬂexo do espelho. Já
não sei se isto é uma
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Solidão

Na vida de alguém que me tem como irmão
Eu quero me doar para outrem
Eu quero permissão para amar
Eu não quero mais ser um membro ativo
Desse grupo de falsos positivos para
felicidade

Me pergunto se um dia alguém
Quem sabe um zé ninguém

Quero andar pela cidade

Já se importou comigo

Quero saber se é verdade

Já me viu como amigo

As histórias que tanto ouvi

Pensou em mim e deu um sorriso

De tantas trajetórias desde antes que eu nasci

Me pergunto se em outra vida

Quero olhar pra imensidão

Eu encontrei uma saída

E não sentir a solidão

Pra essa solidão que em meu peito habita

Essa que me rodeia como sombra

Essa que parafrasea o mal do século

E transforma minha luz em penumbra

E Escava buracos em meu coração que palpita
Mas você está errado
Dor

Se achar que me quero rodeado

Dói olhar em volta e se ver separado

De pessoas tão sucintas e supéruas

Não se sentir amparado

Quero seres complexos

Nessa zona de guerra que se chama mundo

Corpos chatos e perplexos
Que são mal compreendidos

Seria eu visto como um vagabundo?
Ou um condenado por um passado imundo?

Quero mostrar que o proibido

Fui taxado leproso?

Não é sentir a solidão

Para ser assim tão ignorado?

Não é estar sozinho

E não receber nem sequer um mal olhado?

Triste e sem carinho
É estar ali faminto por atenção

Eu sonho um dia em ser amado

Bem no meio de uma multidão

Sentir que a minha vida tem signicado
Pra um outro alguém que talvez me queira bem
Eu sonho um dia em ter um amigo
Quero ser e ter abrigo
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Anônimo

