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PLANETA CRONOS

á muito tempo atrás, quando oH
“homem não era homem” e vagava pelos

nichos da sobrevivência nu e arcado, havia

atrás de uma densa #oresta em um pequeno

planeta que até então desconhecia, uma

pastagem cuja extensão os olhos não cobriam

sem que, pelo menos mil passos à frente fossem

dados. O verde mais cativo de toda a #ora

local emanava de tal pastagem que, como uma

mãe zela um filho, aconchegava as almas

nômades perdidas dos coletivos.

Ali eu mesmo pude me deitar. A visão

do céu nunca fora tão bonita. O vento tocava

meu corpo como as águas de um raso riacho

tocariam.

Aconteceu que ali adormeci por

pelo menos dois terços de noite pois fui

acordado por um pesadelo. Tempos antes do

ocorrido eu havia conversado com o Senhor

dos Sonhos e este garantiu-me que nenhum

ocorrido no mundo onírico é vil.

No sonho eu beirava uma cratera

tão grande de altura quanto de extensão. A

depressão situava-se em meio a um deserto

alaranjado, e dentro dela, havia sangue.

Curvei-me em direção ao cânion sangrento e

experimentei a sensação da queda livre, mas

despertei antes do mergulho.

Levantei-me e olhei instintivamente

para o horizonte onde só podia ver a

acolhedora pastagem, gramíneas de um verde

tão claro e cativo que pareciam iluminar o

ambiente tanto quanto a lua daquele pequeno

planeta. Minha curiosidade era tão grande

quanto a segurança de um passeio sereno que

me era transmitida pelo lugar, e isso tirou-me

da inércia.

No horizonte daquela pastagem,

após os mil passos dados, era possível

perceber uma formação alaranjada que com a

proximidade de meu ser revelou-se um

deserto.

Enquanto saía da pastagem minha

curiosidade e ansiedade apertavam meu

coração e alteravam meus sentidos. As rochas

naquele deserto, todas de tamanho

significativo, duas vezes a minha altura e

talvez três vezes minha largura, estavam

dispostas em duas linhas paralelas, mas

“serpenteantes”, com uma distância de ao

menos quatro rochas entre as linhas e uma

rocha entre as próprias rochas, formando

assim uma espécie de “caminho” onde, por

motivos não aparentes, a areia brilhava e se

movia como se cada grão fosse um organismo

vivo.

Resolvi seguir aquele caminho, mas

evitando olhar fixamente para o chão pois a

estranha movimentação da areia causava-me

sensação de vertigem. Lá pelos 600 passos

dados fui tomado pelo cansaço, sentei-me ao

chão e recostei-me numa das rochas. Ali

permaneci vagando entre os devaneios de

minha mente até que ouvi barulhos do que

pareciam cascos.

Levantei-me e vi a distância,

seguindo o caminho, o que pareciam ser

c e r v o s . C u r i o s o c om a b e l e z a e

comportamento dos animais resolvi esconder-

me atrás da rocha na qual antes me recostava.

Eram três, todos bem alimentados, fortes e

aparentemente saudáveis, observei-os até que

suas imagens desaparecessem no horizonte

devido ao constante trote por eles mantido

pelo curioso caminho.

Logo após perder de vista os

cervos, olhei novamente para o principio do

caminho por onde marchava uma manada

inteira de búfalos. Mantive-me atrás da

rocha, agora assustado pela inclinação
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forte dor de cabeça me pôs de joelhos na

beira daquele abismo.

Então o ato de horror espontâneo

aconteceu.

Sem reação alguma por causa da

dor, eu assisti todos aqueles animais jogarem-

se sem desespero, arrependimento, ou

tentativa de salvação, em direção a formação

rosada, e ouvia em ecos seus crânios e ossos

estourarem com o choque.

Talvez aquilo tenha levado instantes,

mas o tempo abandonou-me diante daquela

visão.

Quando todos os animais já estavam

mortos no fundo da cratera o agudo do

silêncio soava novamente e a dor passara.

Levantei para sair daquele lugar, e foi quando

percebi que a superfície rosada malcheirosa

agora se mexia, como uma serpente enrola a

presa em espiral aquela coisa, que mostrou-se

um organismo vivo, enrolava-se e erguia-se na

minha direção, mantendo os corpos presos

entre as curvas realizadas. Após subir até a

metade do abismo, encolheu-se e adentrou um

buraco negro antes coberto pela mesma, e

logo em seguida formações pontiagudas

provenientes de direções contrárias de ponta

amarelada e base enegrecida fecharam aquele

buraco.

Aquilo mastigou todos aqueles

animais produzindo uma massa de sangue

nauseante e malcheirosa, e em seguida engoliu

tudo.

Levantei-me e corri para pastagem.

Ao re tornar pe lo cam inho

chegando no local, os animais ali se

alimentavam, e logo em seguida, após

sentirem-se satisfeitos, marchavam em

direção ao sacrifício.

Sentei-me nos calcanhares e

observei o processo por um dia inteiro sem

daquelas almas de seguir aquele caminho

predeterminado ignorando a fadiga por ele

causado.

A esta hora o sol já nascia, e eu

resolvi continuar seguindo o caminho

imaginando encontrar um rio ou outra fonte

de energia para todos aqueles animais que por

ali seguiam. Quinhentos passos depois,

roedores passaram a caminhar ao meu lado,

centenas, e depois milhares. Marsupiais

ultrapassaram-me, carneiros, algumas girafas

e enfim uma manada de elefantes.

Quatrocentos passos à frente,

depois de ser passado para trás por toda

a q u e l a f a u n a , d e p a r e i - m e c o m o

distanciamento das rochas, uma espécie de

alargamento do caminho e logo depois o fim

dele. Ali a minha frente todos os animais

estavam estáticos, todos olhando para frente,

para aquilo que eu ansiava conhecer.

Ao me aproximar dos animais,

percebi neles uma espécie de estado de transe,

como se eu ali não existisse podia vagar

tranquilamente entre as almas presentes,

cuidando apenas para não ser pisoteado pelo

avanço que todos realizavam simultaneamente

de instantes em instantes.

Coloquei-me em um espaço entre as

filas de animais e avancei. A ansiedade tomou

conta de meu ser de tal forma que cogitei dar-

lhe forma autônoma e consciência, mas por

ser apegado demais ao que faz de mim o que

sou mantive-a em minhas costas e saliente em

meu peito quando ali, aquilo, presenciei.

Eu estava na beira da cratera alaranjada

olhando para baixo. Mas ali não havia sangue,

havia sim uma formação rosada, porosa e

aparentemente úmida que exalava um cheiro

pútrido.

Os animais não mais se moviam, o

agudo do silêncio invadiu-me a audição e uma

PLANETA CRONOS
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piscar os olhos. Após a assídua observação e

algumas horas de re#exão, constatei que

aquele planeta, por algum motivo vivia como

um predador.

Como todos os outros planetas,

nutria-se das formas de vida que nele

habitavam; porém não de forma passiva

absorvendo os restos e nutrientes entregues

a terra a qual seria sua epiderme e mais tarde

renovando-se por meio das marés, vulcões

etc; mas de forma ativa, produzindo em seu

“peito” uma pastagem onde somente os

animais mais velhos e que possuem

descendentes se alimentavam, mergulhavam em

uma espécie de transe, seguiam pelo caminho

até o queixo e estagnavam na boca do planeta,

e este, se saciava.

A forma mais primitiva de equilíbrio

que presenciei em minhas viagens.

Como Cronos, aquele planeta predava as

próprias crias. E creio que ainda por isso,

não se constituiu forma de vida carnívora

entre a fauna local.

Tempos depois cons idere i a

possibilidade de que o sacrifício seja

acordado entre o indivíduo, animal neste

caso, e o planeta, no momento da concepção

do primeiro. Não fosse assim, o destino seria

o mesmo, porém mais cruel, os seres vivos

seriam vítimas e não almas adaptadas a um

ciclo natural harmônico daquela realidade.

PLANETA CRONOS

Murilo Salini
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O Homem e o Caminho

Havia em certo tempo,

desconhecido, um homem cujo todos

admiravam, acreditavam e diziam que

tinha grande inteligência e sabedoria.

Porém ele não se via desta maneira,

não acreditava ser inteligente a ponto

de ser admirado, muito menos pensava

ter grande sabedoria, pois vivia

angustiado por ter tantas dúvidas

sobre muitas coisas. Acreditava ser

um homem comum, e de fato o era, pois

sua rotina era a mesma de todas as

outras pessoas, e em nada se sentia

especial.

Ocorreu que certa noite,

depois de adormecer profundamente

em sua varanda, deitado sobre um

tapete velho mas aconchegante, o

homem se viu desperto, e ao abrir

seus olhos se deparou com uma

paisagem estranha e desconhecida, a

única coisa que lhe era familiar era seu

velho tapete, cujo estava sentado.

Meio tonto e confuso, o homem tentou

entender o que se passava naquele

estranho e bizarro instante. Antes de

qualquer movimento, lançou um olhar,

porém não havia nada que pudesse ser

visto em nenhum dos dois lados, nem

atrás nem acima, tudo era vazio, não

havia cor nem contraste, aquilo era a

mais pura explicação do nada.

Estranho, pensou o homem, pois tinha

o sentimento de vida, sentia seu

coração pulsar e inexplicavelmente

sabia que não estava morto. Olhou a

s u a f r e n t e e n o v am e n t e f o i

surpreendido, como não havia notado

antes? Havia algo a sua frente, era

uma estrada bastante estreita, cerca

de um metro de largura tinha o eixo

principal de lajotas, as laterais

pareciam mais estreitas, cerca de

metade deste tamanho. Era muito

diferente de tudo que ele já tinha

visto, dava para perceber a existência

das lajotas, porém elas não tinham

forma, cor e muito menos o seu

material era conhecido.

Em meio a muitos sentimentos

em tão pouco tempo, o homem pode

ver uma pessoa, que ia seguindo

adiante naquele estranho caminho. O

homem então levantou e chamou – Ei!

Você! Aquela pessoa não respondeu,

ele acreditou que talvez não tivesse

sido ouvido e pôs –se a caminhar em

direção. Ao aproximar-se pode notar

que haviam mais pessoas, muitas

pessoas, nenhum conhecido de fato,

mas haviam muitas, todas andavam em

fila, seguindo o curso do eixo central

de lajotas, e por mais que o homem

gritasse ninguém respondia, olhava ou

sequer notava a sua presença. Ele

então percebeu que apesar de haver
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muitas pessoas ali, ele estava sozinho,

ninguém podia ver, ouvir ou sentir a

presença do outro.

Sem outra opção o homem

seguiu aquelas pessoas, entrou na fila,

e tentou observar cada uma daquelas

pessoas, e, cada um possuía suas

p e c u l i a r i d a d e s . E s t r a n h a e

inexplicavelmente todos pareciam

estar vivos, seguindo o caminho

mesmo sem saber onde ele as levaria.

O H o m e m c o n t i n u a v a

confuso, intrigado com aquilo que

estava acontecendo, mas continuava

seguindo aquela fila, até que em certo

ponto todas aquelas pessoas incluindo

ele, foram surpreendidos, A frente no

caminho havia uma diferença entre as

paisagens laterais. De um lado havia

um brilho muito bonito, era tudo

muito iluminado e todos perceberam

que era o dia. Do outro lado do

caminho, havia a escuridão, não era

feio nem assustador e todos notaram

que era a noite. Subitamente algumas

das pessoas da fila, atravessaram o

limite lateral que separava o caminho

do dia, depois de poucos instantes

uma a uma daquelas pessoas cujo

entraram no dia, foram desintegrando

assim como a parcela de dia que

envolvia cada uma, curiosamente do

outro lado do caminho, uma parcela

da noite que correspondia a cada uma

das pessoas desintegradas também

sumia. Das pessoas que sobraram,

nenhuma teve alguma atitude, sem

lamentos, e sem nenhuma expressão

sequer puseram-se a caminhar

novamente, indo, seguindo o caminho.

Em frente novamente todos

foram surpreendidos. Em um lado uma

verde e esplendida "oresta, muito

linda, cheia de árvores e animais. Do

outro lado do caminho, prédios,

casas, avenidas, carros, era uma

pulsante cidade, muito bonita por

sinal. Algumas das pessoas jogaram-se

na grama da "oresta, outras

correram em direção aos prédios da

cidade, indo cada uma para um lado do

caminho. Dentro de poucos instantes,

c a d a u m a d a s p e s s o a s f o i

desintegramdo-se da mesma forma que

seu espaço tanto da "oresta quanto

da cidade também desintegrou-se. O

homem pensou em deitar naquela

grama, pois adorava a "oresta, muito

mais que a cidade, porém ao ver as

pessoas sumindo, teve medo e

continuou no caminho seguindo o

restante das pessoas, indo, seguindo

o caminho.

O homem não entendia tudo

aquilo, era um sonho? um pesadelo?

Ele continuava a seguir as pessoas

porém sem entender o motivo. Por

várias vezes a cena se repetia, de um

O Homem e o Caminho
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lado do caminho uma coisa, outra

coisa do outro lado, algumas pessoas

iam para um lado, outras para o

outro, porém todas desintegravam,

sumiam assim como as suas parcelas

condizentes de um lado e do outro. E

assim seguiu até restar apenas ele no

caminho. Entediado com a sucessão de

acontecimentos, bizarros por sinal, o

homem foi surpreendido, desta vês as

coisas eram mais pessoais, de um lado

ele pode ver seus amigos, todos

felizes, do outro pode notar todos os

seus desafetos, inimigos eventuais. O

homem queria muito estar junto de

seus amigos, pois sentia-se só, também

gostaria de aproveitar e eliminar

todos os desafetos, assim no futuro

não restaria nenhum deles, porém sua

razão o fez entender que o melhor era

seguir em frente.

Angustiado o homem acelerou

o passo, queria chegar de vês ao

destino, mas qual era seu destino?

Porque o caminho dava e tirava tudo?

Mas alguma coisa o fazia seguir em

frente, algo o fazia sentir que deveria

ir, em frente.

Em meio a mi lhares de

pensamentos que iam e viam, o homem

foi surpreendido por mais uma vez. Ao

olhar para um dos lados, o homem

notou a presença de uma coisa fria,

mórbida, tristeza era aquilo, pensou.

Subitamente lançou seu olhar para o

outro lado e lá estava a coisa mais

alegre que ele já conheceu, a beleza da

felicidade era extasiante! Ele quis se

jogar na felicidade, porém ao dar o

primeiro passo sentiu seu pé doer até

sumir. O homem então voltou a

posição original de caminhante, e

mesmo contrariado teve de seguir em

frente.

A agonia só aumentava, as

dúvidas só aumentavam, ele não

conseguia entender, e não via sentido

nisso tudo, ele chorava, ele ria, pois

triste estava por ter de deixar as

coisas boas para trás, mas ainda se

sentia feliz por não ter tido o mesmo

destino das outras pessoas.

O caminho seguia até que o

homem teve uma lembrança, era uma

lembrança bela, de uma pessoa que

muito lhe estimava, e ao olhar para o

lado ele pode ver sua mãe muito feliz

segurando um delicado ramalhete de

rosas. Seus olhos brilharam e ele

sentiu um aperto no coração, ele

queria abraça-la, mais uma vez, mas

sabia que não poderia lançar-se para

os braços da sua mãe sem antes ver o

que estava do outro lado do caminho.

Ao virar-se o homem pode ver a coisa

mais horripilante que já teria visto,

uma coisa suja, pútrida e fétida, cujo

tudo que tocava, se tornava

O Homem e o Caminho
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O Homem e o Caminho

horrendo. Era a doença, cujo tirou a

v i d a d e s u a e s t i m a d a m ã e .

Desesperado o homem não podia mais

controlar suas emoções. A regra era

fácil de se entender, todos pulariam

para os braços aconchegantes de sua

mãe, mas não naquele caminho, pois o

destino daqueles que tentaram foi

fatídico, o fim.

O caminho cada vez mais

estreito, íngreme, difícil, angustiante,

jogou o homem ao chão, desesperado

e quase em seu limite de sanidade ele

pode ver, de uma lado do caminho

estava ela, a vida, e do outro, a morte.

Instintivamente ele quis seguir para a

vida, mas sabia que se tentasse, o seu

destino era o fim. A morte não era

opção. O desespero o tocou, o choro

era impossível de controlar.

O homem então lembrou que

poderia olhar adiante, para ver se

ainda existia caminho. Ajoelhou-se e

lançou um olhar fixo a frente no

caminho. Após alguns instantes,

fechou os olhos, re"etiu e Lembrou de

cada passo que dera naquele estranho

caminho, de cada visão que teve, dos

dois lados.

O homem então abriu seus

olhos, o que ele viu foi reconfortante,

as estrelas sobre sua varanda, ele

estava em casa! Acordou daquele

sonho, bom ou mau. Um sorriso

estampou seu rosto, pois naquele

instante descobriu que não poderia

Mauro A. Fusinatto

saborear o calor do dia sem sentir o

frio da noite, não saberia o valor dos

amigos sem conhecer a solidão, não

conheceria a felicidade sem conhecer

o amargor da tristeza. Ele soube que

não daria valor a vida se a morte não

pudesse acabar com ela a qualquer

instante. O homem descobriu a

importância do equilíbrio. O Homem

descobriu que a dúvida o levara em

frente, pois se tivesse a certeza tudo

acabaria.
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Estacadas sulfrÚicas
contra um coração de vidro

ma vela sobre a mesa ilumina aquele rosto que não teme a morte.U
Todos naquela sala estão a ponto de golpear as costas dele com dardos

tranquilizantes.

Mesmo quando ele andava pelas sinuosas e escorregadias estradas da

infância, nenhuma corrente disfarçada de obediência conseguiu serpentear o seu

corpo para mostrar que o lado de cá é mais seguro e livre de "exíveis pensamentos

articulados. Também nunca deixou as pegajosas línguas das tementes do pecado

lamberem o seu cabelo e, com um tapinha na bunda, o mandarem para a varanda

com uma colher na boca para observar o movimento.

Naquela sala estavam presentes todos os carrascos e sanguessugas que

insistem em descer num rio seco, um rio de certidões carimbadas, paletós de

casamento e vestidos de noiva manchados de embuste. Serial Killers de escopos.

Mantido em uma sala escura, ele não consegue ver a face dos poetas de

poças de lama, não tem o apoio dos escritores não subjugados pelos grandes

porcos comedores de fecundidade. Mas, sim, ele os sente, ele respira a presença

de todos os que foram empurrados pelas mãos mecânicas da justiça para dentro de

um latão cheio de purificação barrenta, obrigados a encarar a cara sorridente da

moral usurpadora até os sinais vitais terrenos não existirem mais.

A vida realmente não tem sido fácil para ele, não porque ele teme alguma

punição pelas suas ações desprendidas de todos as leis — não é porque está na lei,

que é ético e moral — , mas porque ele não consegue entender tanta gente

grudada feito moscas em um papel pega-moscas na imensa massa pegajosa da

opinião prática e imediatista: os seres que veem as minorias como ovos

embrulhados em um papel de pão, e os jogam no caminho de uma manada de asnos

fugitivos de um pastor cego e vegetariano.

Ele vê esses ataques como um monte de robozinhos enfileirados segurando

seringas de vidro para introduzi-las na “grande bunda branca” e carregá-las com

ácido sulfúrico. Os robozinhos então saem por aí aplicando a esmo nos corações
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Estacadas sulfuricas
contra um coração de vidro

ELE É IMUNE

Assim como o ácido sulfúrico não

reage contra o vidro, o coração dele

também não é terreno para as estacadas da

obed iênc ia , res ignação, su je ição,

vassalagem, subalternidade, cedência,

dominação e jugo. O coração dele sempre

está aberto para os que andam descalços

sobre um gramado molhado, pois não há

perigo ao cair. O coração dele não está

disponível para os que usam calçados de

1 000 000 de pe sporrênc i a s e

tornozeleiras de ouro banhado à sangue de

benevolentes.

Assim como o “mal’ é “bom”,

possuir um coração de vidro é indispensável

para os que cantam as belezas das coisas,

aos que têm irmãos dentro da tinta de

caneta.

Alan Cassol
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Nas ilusões das cidades

Nas grandes corporações

Nas usinas nucleares

Perto do fogo há vultos, sangue e solidão

Não há lugar para as crianças brincarem

Um disse paz

Outro atirou

E quem espionava sorriu

Anunciando que o plano é o fim

Mas nós somos as ruínas

Nós somos as ruínas


