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Mentirosos estão por toda parte: nos suplementos culturais dos Mentirosos estão por toda parte: nos suplementos culturais dos Mentirosos estão por toda parte: nos suplementos culturais dos Mentirosos estão por toda parte: nos suplementos culturais dos 

melhores jornais da cidade, nos melhores palcos do país e em livros de melhores jornais da cidade, nos melhores palcos do país e em livros de melhores jornais da cidade, nos melhores palcos do país e em livros de melhores jornais da cidade, nos melhores palcos do país e em livros de 

escritores não publicados. Também é fácil encontrar pessoas quescritores não publicados. Também é fácil encontrar pessoas quescritores não publicados. Também é fácil encontrar pessoas quescritores não publicados. Também é fácil encontrar pessoas que e e e 

mentem em bares, em vídeos, nas reuniões de família e nas salas de mentem em bares, em vídeos, nas reuniões de família e nas salas de mentem em bares, em vídeos, nas reuniões de família e nas salas de mentem em bares, em vídeos, nas reuniões de família e nas salas de 

aula. Por serem tipos comuns e por terem posições sociais definidas é aula. Por serem tipos comuns e por terem posições sociais definidas é aula. Por serem tipos comuns e por terem posições sociais definidas é aula. Por serem tipos comuns e por terem posições sociais definidas é 

difícil não admitidifícil não admitidifícil não admitidifícil não admiti----los próximos. Ainda sou capaz de suspirar por algumas los próximos. Ainda sou capaz de suspirar por algumas los próximos. Ainda sou capaz de suspirar por algumas los próximos. Ainda sou capaz de suspirar por algumas 

atrizes e lamentar por outros atores. O que atrizes e lamentar por outros atores. O que atrizes e lamentar por outros atores. O que atrizes e lamentar por outros atores. O que torna a vida interessante ou torna a vida interessante ou torna a vida interessante ou torna a vida interessante ou 

menos correta. Não menos agradável. menos correta. Não menos agradável. menos correta. Não menos agradável. menos correta. Não menos agradável.     

Mentir pode ser divertido por sugerir dúvidas a quem costuma levar Mentir pode ser divertido por sugerir dúvidas a quem costuma levar Mentir pode ser divertido por sugerir dúvidas a quem costuma levar Mentir pode ser divertido por sugerir dúvidas a quem costuma levar 

a vida a sério demais. Mas mentir também poder ser entediante já que é a vida a sério demais. Mas mentir também poder ser entediante já que é a vida a sério demais. Mas mentir também poder ser entediante já que é a vida a sério demais. Mas mentir também poder ser entediante já que é 

preciso ter fé para contar e acreditar em certos caupreciso ter fé para contar e acreditar em certos caupreciso ter fé para contar e acreditar em certos caupreciso ter fé para contar e acreditar em certos causos. Há pessoas que sos. Há pessoas que sos. Há pessoas que sos. Há pessoas que 

acreditam em milagres; outras, em promessas e ainda existem os que acreditam em milagres; outras, em promessas e ainda existem os que acreditam em milagres; outras, em promessas e ainda existem os que acreditam em milagres; outras, em promessas e ainda existem os que 

buscam, em mentiras, salvação, tentando tornar factível o que talvez não buscam, em mentiras, salvação, tentando tornar factível o que talvez não buscam, em mentiras, salvação, tentando tornar factível o que talvez não buscam, em mentiras, salvação, tentando tornar factível o que talvez não 

seja tão importante. Não se trata de acreditar ou desacreditar no que se seja tão importante. Não se trata de acreditar ou desacreditar no que se seja tão importante. Não se trata de acreditar ou desacreditar no que se seja tão importante. Não se trata de acreditar ou desacreditar no que se 

ouve ou lê: entedia perouve ou lê: entedia perouve ou lê: entedia perouve ou lê: entedia perceber os esforços de autores de estórias mal ceber os esforços de autores de estórias mal ceber os esforços de autores de estórias mal ceber os esforços de autores de estórias mal 

contadas. Nessas horas lembro de minha avó: “É preciso acreditar em contadas. Nessas horas lembro de minha avó: “É preciso acreditar em contadas. Nessas horas lembro de minha avó: “É preciso acreditar em contadas. Nessas horas lembro de minha avó: “É preciso acreditar em 
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alguma coisa, meu filho”. Acreditar num Deus que dançasse? Num Deus alguma coisa, meu filho”. Acreditar num Deus que dançasse? Num Deus alguma coisa, meu filho”. Acreditar num Deus que dançasse? Num Deus alguma coisa, meu filho”. Acreditar num Deus que dançasse? Num Deus 

que fudesse? Prefiro ser um religioso que peca: solene e distraído. Um que fudesse? Prefiro ser um religioso que peca: solene e distraído. Um que fudesse? Prefiro ser um religioso que peca: solene e distraído. Um que fudesse? Prefiro ser um religioso que peca: solene e distraído. Um 

tipotipotipotipo desnecessário, chinfroso e  desnecessário, chinfroso e  desnecessário, chinfroso e  desnecessário, chinfroso e blaséblaséblaséblasé, que teme as verdades que os , que teme as verdades que os , que teme as verdades que os , que teme as verdades que os 

outros contam com sinceridade. Mas não vou negar que é triste ver o outros contam com sinceridade. Mas não vou negar que é triste ver o outros contam com sinceridade. Mas não vou negar que é triste ver o outros contam com sinceridade. Mas não vou negar que é triste ver o 

choro de meninos e meninas por estórias malchoro de meninos e meninas por estórias malchoro de meninos e meninas por estórias malchoro de meninos e meninas por estórias mal----contadas. Histórias e contadas. Histórias e contadas. Histórias e contadas. Histórias e 

destinos de quem vive são assim. Talvez, seja melhor cantardestinos de quem vive são assim. Talvez, seja melhor cantardestinos de quem vive são assim. Talvez, seja melhor cantardestinos de quem vive são assim. Talvez, seja melhor cantar....    

Perdi a conta das mentiras que ouvi e contei. Amigos e garotas Perdi a conta das mentiras que ouvi e contei. Amigos e garotas Perdi a conta das mentiras que ouvi e contei. Amigos e garotas Perdi a conta das mentiras que ouvi e contei. Amigos e garotas 

fizeramfizeramfizeramfizeram----me acreditar em coisas sem sentido mas, como já perdoei meus me acreditar em coisas sem sentido mas, como já perdoei meus me acreditar em coisas sem sentido mas, como já perdoei meus me acreditar em coisas sem sentido mas, como já perdoei meus 

pais por terem me educado para um mundo que não existe deixei de pais por terem me educado para um mundo que não existe deixei de pais por terem me educado para um mundo que não existe deixei de pais por terem me educado para um mundo que não existe deixei de 

importarimportarimportarimportar----me com aqueles que tentam enganar por razões qume com aqueles que tentam enganar por razões qume com aqueles que tentam enganar por razões qume com aqueles que tentam enganar por razões que nunca e nunca e nunca e nunca 

entendi. Eu já acreditei em jornais, em putas, nos convites e nas entendi. Eu já acreditei em jornais, em putas, nos convites e nas entendi. Eu já acreditei em jornais, em putas, nos convites e nas entendi. Eu já acreditei em jornais, em putas, nos convites e nas 

informações desencontradas dos sorrisos. Freqüentei muitas Igrejas. A informações desencontradas dos sorrisos. Freqüentei muitas Igrejas. A informações desencontradas dos sorrisos. Freqüentei muitas Igrejas. A informações desencontradas dos sorrisos. Freqüentei muitas Igrejas. A 

Literatura nunca me enganou, sem maiores alardes. Eu, inclusive, já gritei Literatura nunca me enganou, sem maiores alardes. Eu, inclusive, já gritei Literatura nunca me enganou, sem maiores alardes. Eu, inclusive, já gritei Literatura nunca me enganou, sem maiores alardes. Eu, inclusive, já gritei 

a palavra “gol” em alto e bom som enta palavra “gol” em alto e bom som enta palavra “gol” em alto e bom som enta palavra “gol” em alto e bom som entre 45.000 pessoas vestidas de re 45.000 pessoas vestidas de re 45.000 pessoas vestidas de re 45.000 pessoas vestidas de 

vermelho e preto, testemunhas e cúmplices, que me fizeram acreditar vermelho e preto, testemunhas e cúmplices, que me fizeram acreditar vermelho e preto, testemunhas e cúmplices, que me fizeram acreditar vermelho e preto, testemunhas e cúmplices, que me fizeram acreditar 

que um jogo poderia ser importante. Hoje, importante são os Rolling que um jogo poderia ser importante. Hoje, importante são os Rolling que um jogo poderia ser importante. Hoje, importante são os Rolling que um jogo poderia ser importante. Hoje, importante são os Rolling 

Stones. Amanhã, não estarei seguro. Stones. Amanhã, não estarei seguro. Stones. Amanhã, não estarei seguro. Stones. Amanhã, não estarei seguro.     

Bom mesmo é ter dúvidas. Assim se engana ou se é engaBom mesmo é ter dúvidas. Assim se engana ou se é engaBom mesmo é ter dúvidas. Assim se engana ou se é engaBom mesmo é ter dúvidas. Assim se engana ou se é enganado sem nado sem nado sem nado sem 

perceber, como se fosse fraco, como se fosse forte, como se fosse gente. perceber, como se fosse fraco, como se fosse forte, como se fosse gente. perceber, como se fosse fraco, como se fosse forte, como se fosse gente. perceber, como se fosse fraco, como se fosse forte, como se fosse gente. 

Bom mesmo é não ser sonho, duvidar de um pau duro e não pedir Bom mesmo é não ser sonho, duvidar de um pau duro e não pedir Bom mesmo é não ser sonho, duvidar de um pau duro e não pedir Bom mesmo é não ser sonho, duvidar de um pau duro e não pedir 

desculpas: cruel como um falso desculpas: cruel como um falso desculpas: cruel como um falso desculpas: cruel como um falso rockerrockerrockerrocker para não ter que ouvir estórias  para não ter que ouvir estórias  para não ter que ouvir estórias  para não ter que ouvir estórias 

malmalmalmal----contadas. Se as dúvidas persistirem socontadas. Se as dúvidas persistirem socontadas. Se as dúvidas persistirem socontadas. Se as dúvidas persistirem sorria, acenda um cigarro, beije rria, acenda um cigarro, beije rria, acenda um cigarro, beije rria, acenda um cigarro, beije 

a próxima boca e ouça as próximas estórias. a próxima boca e ouça as próximas estórias. a próxima boca e ouça as próximas estórias. a próxima boca e ouça as próximas estórias.     
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e lá comuns praticávamos amores
i
 

 

 

isadora machado 

 

 

 

a palavr’incertitude, a palavra diarma, ruído, 

arsenal sonoro contra a noite desse silêncio imposto. 

o ritmo – eternamente refeito a partir d’uma única 

duração. o tempo – talvez seja preciso inventá-lo. 

édouard glissant. martinik.1928.2011 

 

 

 

pra  

ler na calçada 

 

 

[...] 

 

 

 

I 

 

irmano-me ao que mora onde dorme 

e como a cura dos desejos, 

escuros meus 

- dou a eles o que 

em mim desconhece nome  

paradeiro possível de tentativa  

 

sabotada 

fiz um negócio vendido 

barato na mentira da vitrine 

 

sei de tudo conquanto habito: 

disso faço palavra inflamada e 

obscura estrada 
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de terra mestiça 

atenta deito nas cores  

das minhas razas 

mestizas 

 

sou conquanto daquilo conquefluo 

e pereço por donde me deito 

 

- faço círculos e leis na areia 

da qual me despeço desenhos 

e castelos, outrora sonhados, 

hoje sabidos: a víbora 

sedenta espera  

 

o sapo:  

cadeia da vida 

aniquilá-lo 

 

 

 

II 

 

de pés descalços meço o passo por dentre 

as plantas que se desenham verdes enovelada 

de areia e banalidades dos homens que ali 

estiveram sozinhos 

 

cadência e restinga 

solfejam o ritmo desse peregrinar sutil 

 

tropeço nas crias das tartarugas  

que me comeram a placenta, gesto 

nelas calor da caminhada e bendigo 

elas que devirão tantas outras 

 

proteger serpentes que tecem sós 

e não temem ratoeira 

 

é que me constituem tantas coisas que 

me chamo todas elas depois de ti,  

depois de ti que me soube caminho 

deserto que me fui assim  
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III 

 

meu corpo tomado pelo que de ser junta-se 

centrípeto no seio navegado pela língua 

meu corpo febril e os pêlos que de si sabem 

levantar-se ambíguos em leito estrangeiro 

 

tomas de pesar o amuleto, 

alguma coisa então segue nos paradeiros da falta 

 

passo as tardes tanto caminho 

o dia Fluxo amorfo, navegam 

meus pés, sublime restinga 

erva nasce na areia como pequeno fossem as 

bravuras do peito 

alento e sina de marcha 

delirante povos gentios que infeccionam 

o ritmo desse peregrinar sutil 

 

encontro em minha fronte parede vegetal 

refletidas, as lonjuras marítimas 

 

aperto o passo, 

tanto canto a seita 

 

 

 

IV 

 

desse tamanho em que me cabe a bravura 

alenta-se ninho estranho no peito que 

nino e entrego estado sôfrego à carência 

dos seres cuja moralidade renega  

minha morada no abismo 

 

destina-se leito o colo que ofereço 

e do dengo dos dias deito dormito 

daquele cheiro que carrego presença 

dele em minha pele rasurada 

 

bulbo capilarizado é matéria que bebo 

em meus chás e outros pecados –  

feitiçaria ancestral 

desde lá aceita  
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nu feminino  

fosso 

ferida inversa 

 

 

 

V 

 

coisa tinha de caminho nesse amuleto 

afeito de vida e sombra, lejanías da 

falta castigada, memória 

 

ancestrais anseios disputam medida –  

no peito tênue,  

patois antigo 

 

difícil passagem  

anda onde espreita 

   

rezam e as lendas 

sondam memória uterina  

 

resta corpo e febril 

 

perde o rosto 

resto da pele  

 

assim me assomo mais ao mundo esmo 

 

 

 

VI 

 

marco o caminho na areia 

estilhaçada pela gravidez da cama,  

encarniçada de vida, 

tal qual o mangue por donde me deito 

pedra sabe retina  

 

ouso a amplitude do corpo que é meu e me sonda memória o delírio ancestral do 

verbo 
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VII 

 

perco caminhada  de silenciosa estrada atenta domínio errático 

letra extermínio sangue  

 

busco caminho em campos de areia 

matéria que não guarda lembrança 

nem do sangue nem do visco 

nem dos estupros nem da amplidão 

 

nesse solo  

que ora redunda  

mangue 

ora restinga 

 

sei tal sina 

soro sutil 

 

 

 

VIII 

 

a despeito do quanto 

sondo patois martiniano nesse leito 

garimpado pedra  

 

quem seja minha nobreza genética? 

 

 

 

 

 

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
i
 no original, esses são os oito primeiros poemas do tema “habitações”. in: misantrópolis. ato ii, lejanías. 
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QUERNUTIPIM 
 
 

Caio Steffano Romero 
 

 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Quem dera eu ser como Quernutipim. Deitava na 
grama, sentia a chuva, o cheiro de terra. Ah, o cheiro da poeira lamacenta, 
desfigurada, estraçalhada pelo toque de um tal Zéoutrem. Quernutipim não 
sabia, só vivia. Como se cada dia fosse ontem. E o tempo para quê? Quem 
quer que Quernutipim morra é o tempo, trôpego, galope por galope, que 
trota atropelando a senhora Sonho. Essa é donzela. Flor que brota do 
impossível, seu marido chão. Coisa alguma põe quina em Quernutipim, 
cabisbaixo decapitado, decrépito, intolerável. Alvo fácil para Zéoutrem. 
Zéoutrem, outros tantos tem também. O mesmo sentido que me deram eu 
devolvo, já que assim a turva tampa do âmago vira página de livro. Quem 
me vê Quernutipim sabe nem para precisão de coisa que me iluda. Nem 
adianta. Faça nem menção de desdobrar as pernas. Fica por aí mesmo. É 
Quernutipim quem pede, e carrega o emblema do “eu que mando”, mas 
dane-se, a gente vive. Dane-se o Zéoutrem. Não um dane-se de todo, assim, 
só de pouco, de lado, deixo para depois. Fica um resto de vazio, mas ah, 
normal. Quernutipim nem liga, deixa a madeixa da donzela Sonho no bolso. 
Amanhã é igual, Zéoutrem continua na mesma, insosso, cheio de merda. É 
sim. Fezes. Quernutipim não fede, só cheira. Cheiro da terra, e o esterco. 
Stercusoris. Ferida de cotovelo num joão sem braço. E a faca é de quem? 
Zéoutrem, ora bolas, aliás. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Fez que nem ouviu beleza para minguar o choro. 
Que é que tem? Vocês que inventaram, levantaram parede no mar, fincada 
na onda, cruzada uma a uma na complexidade de coisa vã nenhuma de 
nada que existe. Quernutipim fala no silêncio. Música maldita... Baila nas 
cordas dedilhadas de um tambor. Ele tem um mapa. Um mapa que leva a 
nenhum lugar de rio daqui. É além da margem, rumo de Júpiter. Zéoutrem 
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é mané. Terráqueo que só, só, e só. Jupteriano é Quernutipim. Deslocado. 
Não encaixa, vê quadrado, mas só na vista. Silêncio de nova gente gritando. 
Ah, faz favor de ver o que é que há por esses lados. Bote nem de perto, nem 
de longe. Bote para lá, flutuando. Zéoutrem é piranha mata-gado. Daquelas 
que de cada mordida é talo de carne desconexo da alma. Quernutipim viu 
conversa, falou nada. Manso que só, um dó. Retalho de marca página 
amassada, daquelas amarelas, de tanto que fica aberto ali o coitado do livro. 
Pensa cubículo, e não é melhor que nada. Nada é mais completo, mais 
noite. Mais que fosse aurora, Zéoutrem estraga o eclipse, destampa a lua, se 
lunar, acende o sol, se de dia. Jovem é a dona Sonho, princesa de castelo 
grande, com sacada, cabelo, e calvície. Quernutipim troca tudo. Rosa por 
ramos, mas coisa disso não desanima. Coisa disso é cor para cego. Não 
acredito que é para tanto. Coisa disso é coisa pouca. Pequena, mas dá papo 
para joão sem língua. E Zéoutrem de boa. Al-pargat e beiço que sustenta 
óculos. Ósculo não oficializado no olho roxo de Quernutipim. Paz de pouco 
cansaço, sonolência, e transcendência. Transcendente do ordinário foco ao 
nada. Chuva na cara, frio, e resfriado. Vai nem de lenço, já que é perto. 
Distância também é coisa de Zéoutrem. Nem de mim tem espaço. Júpiter é 
aqui. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Morreu temporariamente no parto da meretriz de 
dezessete anos, Zéoutrem nem é pai, mas o boi é a cara do menino. Babaca 
de cara na escopeta, e dedo no gatilho. Suicídio ao vivo, para quem quiser 
ver quadrado. Gente que estampa a elite da infantilidade. Quernutipim de 
mamadeira. Alvo. Engavetado num encadernado em espiral xerocado. 
Cresce em linhas, feito de significantes sem significado. Ditames mal-
cheirosos. Carniceiros. Em elipses pairam três abutres, Quernutipim 
preparado sempre esteve para dois últimos. Sangra logo no primeiro. 
Desgraçado, quem me dera soubesse vender esse peixe putrificado. Gordo 
barbado. Sustentado para encher Marte de trocentos Zéoutrem terráqueos. 
Quernutipim esqueci. Quernutipim joão sem memória. Troca ramos e 
comenta tulipa, ah, ouve tulipa. Comenta mato. Um abraço 
monobracificado. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Quernutipim é mochileiro. Mochileiro de 
palavras. Encheu a mochila para o resgate. A amada Sonho, Zéoutrem 
levou. Rapto. Transmissão de maldade. Enclausurada no alto, ponte e fogo. 
Zéoutrem colosso de guarda, armadura pesada, posição fortificada. 
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Quernutipim viajante, mapa do nada na mão, apontando o além-rio. 
Terremoto, passo de colosso. Desmoronamento, passo de colosso. 
Escorregão, joão sem pé. Quernutipim esmagado. Sob pé de cadeirante, 
gigante. Torre estática, e a donzela calva no topo. Sonho adormeceu na 
pausa inesperada do que vem antes, primeiro da hora que Zéoutrem quer, 
primeiro da hora que inventamos, inventaram, inventei de todos 
pluralizado num Zéoutrem capeta. Quernutipim respira, ainda. Palavra 
cura, muitas pouco, uma tudo. Então uma, Quernutipim. Um bardo 
imagina sonorizando. Quernutipim ouve tulipas, enquanto isso dorme, sob 
pé de colosso, manco. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. De tanto ouvir tulipa, bebeu em tulipa a poção do 
clérigo Amor. Silêncio. Pálpebras petrificadas. Colosso joão sem olho, não 
os dois, monoolho, ciclope. Rei no escuro dos Zéoutrem, lorde da noite. 
Fere o pé inexistente do grande, que não dói porque não existe. 
Quernutipim liberto momentaneamente, no encontro em sonho com 
Sonho. Ouvir não faz sentido, letra pequena, letra grande, tem de ver 
maneiro, enxergar quadrado, e lapidar dormindo. Vai ao forno, que cru é 
osso de colosso que tomba, e beija a poeira, marido da donzela. 
Quernutipim retorna, vislumbra a dama, bela, distante, sombria. 
Terremoto, tombo de colosso. Zéoutrem neutralizado, amordaçado. Renega 
a dor, Quernutipim. Passa logo, voa tordo, decepção é para vivo, abutre 
aqui pousa não. Sonolência, transcendência, clareza, Seita herética de 
Manes, Quernutipim e Zéoutrem, cara ou coroa. Logo Mandos colosso 
enxerga, quadrado. Acorda, permuta de reais locais, dólar para realidade. 
Quernutipim é deus de ciclope rei, de si, sob cria de Ele, não pessoa, o 
Único. E aviso que carrapicho aqui é Ili. Mas isso pouco importa, 
Quernutipim liberto, sonolento, mas vivo. De bolsos cheios, e acordado, em 
Sonho. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Fuga, Quernutipim fugindo de um joão sem visão. 
Rápido, veloz, espremendo-se na mente de Zéoutrem, e se está bem então 
está certo. Que nada! Tristeza, rancor de erro removido por achar que é 
correto, certo e não há problema. Passos sincronizados com o tique-taque 
do lorde do tempo. Despedida da pausa. Como se tudo estivesse no caos 
mais pacífico que se esconde no eu. Quernutipim, vivo, morreu. Aliás, 
Quernutipim vive em si. Os outros que o mataram. Sendo assim, 
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Quernutipim morroutros. Morroutrem. Culpa alheia, de mais ninguém. 
Partilha de Zéoutrem. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Enxergava quadrado, tanto vértice perdendo as 
pontas que chega a dar nojo! Zéoutrem metamorfoseia o desprezo quando 
matuta o eu que Quernutipim distancia. É de vômito, ânsia pura. O riso de 
um joão sem transparência é de coisa ruim. Bicho do muro-lucro que 
assenta tijolo-logro. Quernutipim, negociando com o lorde do tempo, ganha 
um em troca de trinta. Com dez desses ainda não pode. É muito o peso que 
saliva Zéoutrem. Cem desses. E na reciprocidade de um logro mútuo 
Zéoutrem transita do riso à pena. Um dó que só. Sem equilíbrio. Retoma a 
ânsia mais forte, Quernutipim, junto ao sorriso acolhido em Sonho. 
Zéoutrem engasgando-se no sangue da língua mordida. Eu bem vi. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Foi que foi e, futricando, encontrou o segredo 
guardado sob sete tropeços. Monólogo de um joão sem futuro nos lençóis 
da própria mente, que atua, e mente a direção. Mas Quernutipim bateu de 
banda e despistou a desilusão de Zéoutrem em pleno mar. Navegando e 
mirando o horizonte mais lindo que pudesse materializar junto à donzela 
Sonho, e, sonolento, adormeceu consolado pela miragem de um futuro 
presente, entregue a quem quisesse apalpá-lo. Soturno, encoberto pelo 
mofo, de passado fez o cobertor que lhe aqueceu a abóbada dos 
pensamentos. Acalentado em vida, vento, e tormento. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Queria eu na minha insônia ser como 
Quernutipim. Desconectado por Sonho. Desmemoriado pelo Nada. Ah, o 
Nada. Não o nada, digo: o Nada. Aquele que Zéoutrem teme e joão sem 
Nada, por ter tudo, não possui. Diria Quernutipim que o Nada não divide 
seu teto com o Conhecimento, o outro, que inventamos, que Zéoutrem 
esbanja em vômitos. O primeiro é sentir, experimentar, viver fora de si para 
encontrar o eu. O inventado é conotação. Finge que sente, engana que é, e 
acredita. Farsa. Distante de Sonho, que, sem querer, faz querer mais. O 
Nada é visão. O Conhecimento é névoa. Ili é Nada, e dele tudo surgiu. Até 
que o tudo desejou ardentemente Nada ser, e, por não ter nada de Nada, 
dadaísmo se tornou. Em águas, vi Quernutipim descobrir nadando que o 
Conhecimento Nada ignora. Conhecimento ignorante. Zéoutrem bem sabe. 
E a luz segue, bruxuleante ao vento na vela em alto-mar. 
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Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Quernutipim driblando a vagareza na estaticidade 
de uma agitação sem pausas causadas pelas manchas negras de um dálmata 
albino joão sem pintinhas sem mácula da rigidez de um trabalho contínuo 
sem fome ou vestígio de sono e o que era pior a pior das piores coisas sem 
Sonho perdida num Zéoutrem qualquer e Quernutipim aprisionado no 
vácuo de uma realidade péssima em constante atrito com a Morte que até 
que enfim aparece e finda todo realismo na forma de um áspero. Isso 
mesmo. A Morte é um ponto final de merda, é uma vírgula metida que 
interrompe o fedor das palavras. 

Quernutipim era uma bola que enxergava quadrado, e de tanto ouvir 
tulipa, falava carrapicho. Sacanagem. Sacanas agem do jeito covarde de 
Zéoutrem. É mais ou menos a transcrição do maior repúdio de 
Quernutipim. De Quernutipim e de mim. E se mim sou eu, mim conjuga. 
Aliás, mim faz o que eu quiser – ou eu faço o que mim quiser – e longe de 
mim discutir-me. Mas esse atrito faz parte, é sobretudo coragem. Não 
ausência de pernas trêmulas, mas tremelique que atiça a coragem de um 
joão sem alterfobia. E Quernutipim terra avista. Pisoteia o marido da 
donzela e descobre um novo refúgio sob a montanha da perdição, o casulo 
de Sonho no pináculo guardado pelo mais poderoso dentre todos os 
dragões, o máximo bassus: Zéoutrem. O dia subiu, e Quernutipim escala o 
trecho íngreme da vida, rumo ao objetivo-mor, a cabeça da grande besta 
draconiana que tem Sonho por refém. Sangue que jorra e resguarda a vida 
do guerreiro. As sílabas cravam o peito do dragão, penetrando o mais 
íntimo do coração da fera. Do topo do mundo o duelo é observado. A troco 
de meia-morte, à meia-noite o grande tomba. Sonho revive do repouso de 
eras e, de braços dados, percorre as vias da vida dividindo-se entre 
Quernutipim, o Nada e o fim. 
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