


corrente do absinto
“Von on kong dong yung sund lung Shoyoo yo may yo nes e bur kao dar sar ah”
 – Xing Yao Fey, fundador do Absintismo Chinês.
 
Tradução: “Aquele que repassa o Absinto, boa sorte terá para sempre. Inclusive 
com a maionese e o buraco da Sara.”

Há muito tempo atrás, desde 2006, um velho yakissobista chinês, tanto fez que tanto fez, 
que lançou uma revista a cada mês. Adquiriu cinco discípulos e mais um que desapareceu. 
Saiu correndo pro mato e morreu. Os discípulos continuaram 
e o zine cresceu. Com as forças dos deuses e o fogo de Prometeu, tentavam espalhar 
a semente da sabedoria. Usaram de poemas e também de poesia. Usaram canetas, 
computadores, letras e ironia. Usaram o xérox do lado da faculdade. E eis que sua obra 
chega ao seu endereço. Envie para quem você ache que goste e será um novo começo.

ATENÇÃO! Isso não é mentira! Leve muito a sério. Aqueles que não repassarem correm o 
risco de que nasçam shitakes e cogumelos genéricos em suas axilas.

Na primavera de 1873, Raimundo Pilsen, se recusou a participar desta corrente,
e no verão deste mesmo ano foi preso e nunca conseguiu segurar um sabonete. 
Desde então, perdeu uma grande quantidade de dinheiro comprando Hipoglós.

Moisés Roza, de Cabrobó Paulista, também não acreditou na força do karma de Xing Yao 
Fey e não enviou Absintos. No dia seguinte quebrou todos os dentes levando uma tijolada 
durante um jogo de gamão. Gastou todo o seu dinheiro pagando um empregado que 
mastigasse a comida para ele.

Luisão Pimenta, ao contrário, enviou 47 Absintos no mesmo dia em que recebeu. 
No dia seguinte recebeu uma linda caneta BIC de seu chefe e viveu feliz para sempre. Além 
disso, sua meia irmã morreu, deixando a ele o fígado do qual ele realmente precisava. 
Durante a cirurgia houve uma complicação e o médico usou a caneta BIC para fazer uma 
traqueostomia.

Se eu fosse você eu realmente mandaria um Absinto para cada quilo de meu corpo
(sim, Luisão Pimenta era realmente magro, acontece quando não se tem fígado).

Beijos e Abraços.

Uma barrigada amistosa.
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mãos coloridas
1.
da dinâmica da presença das coisas 
incrível como tem dias em que as coisas ausentes estão bem mais presentes
do que quando elas não estavam ausentes. sim.

2.
.das pontes 
não servem pra absolutamente nada, a menos que cubram
todo e cada pedacinho do vazio entre as margens.

3.
que nada.
solidão, solidão minha. só goste de mim. goste de mim e me afague os cabelos,
me conte uma história que faça rir. coloque no rádio uma daquelas que me aqueçam, 
me faça um macarrão com queijo, me abrace e me seque os olhos. goste de mim e 
estrale meus dedos. não se impressione se eu me girar de tanta dor. me faça cócegas 
e se impressione da risada antes mesmo de você me tocar. me diga que a roupa não 
combina com os sapatos, ame meus pés, chupe o meu dedinho torto, diga que você 
queria morrer embalsamado entre meus dedinhos tortos. me embriague, toque uma 
música pelo telefone, cante uma do gil pra mim enquanto eu passo mal de vomitar. goste 
de mim e me compre chocolates quando você abusar de ser sozinha e me deixar triste. 
me deixe triste às vezes e depois volte pra cá. goste de mim e me abrace doído quando os 
chocolates não forem bastante. goste de mim e me compre tulipas uma vez por mês, que 
é o que elas duram. goste de mim e me leve pra uma volta, me ligue quando eu implorar 
em silêncio, me leva pra cama, me dê de sonhar. leia meus olhos, me faça um filho. e só 
passe os dias todos gostando de mim.

4.
eu tenho uma teoria. 
quando deus se decidiu por me montar, 
ele colocou em mim um coração de ponta de estoque, 
daqueles que vêm com pequenos defeitos.
ou então me colocou um coração vintage, daqueles que já vêm meio usados.
também me colocou um botão de choro sem o menor propósito.
vive emperrando apertado.



da gaveta
1.
Das roupas atiradas no criado-mudo. 
Da falta de ordem no quarto 
e em seus pensamentos. 
Da felicidade que inundava gota em gota aquele dia. 
Das palavras fortes e suaves. 
Do beijo molhado cujo gosto não ia embora. 
Das mãos quentes e dos cabelos suados. 
Do instinto e de cada vontade. 
De tudo o que restou. 

É disso que será feito seu amanhã.

2.
Queria ser mera convidada da vida. 
Sabe? 
Quando você fica só com a parte boa. 
Quando come a sobremesa e vai embora sem lavar a louça. 
Quando limpa os pés antes de entrar pra não levar nada de fora com você. 

Maldita vida 
que me fez anfitriã de mim mesma. 

Agora tenho que acordar a cada novo dia na mesma vida. 

Vez em quando compartilho umas outras vidas. 
Outros risos, outros abraços, outros sentimentos. 

Mas segunda-a-sexta sou eu sem visitas. 
Sem novidades. 
Sem “seja bem-vinda”. 

Sem “sinta-se em casa”. 

Nem isso eu sinto. 

Não me sinto em casa.

3.
Às vezes sobra pensamento e falta voz. 
um grito só...

A dor é maior
quando não se faz ouvir.

4.
A gente começa a esquecer as coisas. 
Uma de cada vez. 
Vai deixando de lado, empilhando, impedindo ainda mais de olhar pros lados. 

E é em algum ponto desse caminho que a vida perde toda aquela graça.
 



mistery man
1.
eu não acredito em você
acreditar é para os fracos
a gente é fraco
e cai no buraco

2.
espuma
E toda vez que ele colocava seu casaco, 
o céu escurecia e o vento rodopiava.
A madeira do píer rangia e as ondas estouravam nas rochas, 
enchendo o ar de sal e fúria. 
E toda vez que ela abria a porta, os olhos marejavam e a vida parecia curta.

3.
você já viu um benu? 
Eu sei que você já sentiu algo estranho por perto,
que já viu junto com o nascer do sol um risco resplandescente cruzar o céu.
Que já subiu e desceu aquela duna e chegou do outro lado. 
E do lado de lá, olhando para o horizonte, 
ouviu um zunido e sentiu um calor irradiante.
E sem saber se viu ou não, atravessou novamente.

4.
pássaros pretos 
Eu tinha um Trinca-ferro que achava que era um Pássaro-preto.

Ele não costumava fugir
e sempre desamarrava meus cadarços.

Adorava jiló
e cantava um canto azul e solitário.

Quando eu saia, ele batia as asase tentava voar.



eu e o rinoceronte 
1.
agora eu quero que me estourem os moinhos.
e quero me afogar nessa lama de pus e sangue.

e todas as outras coisas do meu mundo apertado.

não passa de um encontro entre duas epidermes e duas pálidas fantasias, o amor.

fracas, fraquinhas, com cheiro de pêssego e gosto ruim, amargo.
que eu saiba todas as coisas e marque-as com um X bem grande e escuro.

que pare de girar o mundo, o ar seja mais puro e eu consiga dormir rapidamente.
sem os segundos de profundo aperto dentro de não sei onde, que belisca e faz chorar.

eu esqueci como se escreve, perdão.

2.
gosto de pedras moídas
gosto de vontades moídas.
e remoídas.

agora não gosto mais de nada
agora estou enterrado sob um pilha de .

me resta agora um suspiro fundo.

3.
Guardo na memória a saudade numa caixa. Quando abro está vazia.
Guardo no peito a saudade e o ciúme numa caixa. Quando abro está vazia.
E o esconde-esconde.
E o piques.
Abro a caixa da saudade e dou de cara com o silêncio.
Abro a caixa do ciúme e dou de cara com a morte.
Abro mais uma caixa, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e depois eu fecho.
As caixas não têm tampa. Elas têm noites.
As caixas, uma eu não abro mais.

4.
vontade 
Eu quero ser quero-quero
Eu quero ser quero-quero
Eu quero ser quero-quero
Eu quero ser sabiá;

Acordo vivoemorro e durmo
Acordo vivoemorro e durmo
Acordo vivoemorro e durmo
Acordo vivo e morto e só.
 



czarina das quinquilharias
1.
amadores
De roupa, na água, eu brincava de Ofélia. Ofélia na sua fase louca, boiando na água 
entre as pequeninas flores amarelas que caíam na piscina suja. Era meu aniversário, 
por isso o mergulho forçado, o vestido empapado flutuando feito cabelo de sereia. 
Não puderam me convencer a sair de lá. Não sem entrar. Vem menina, vem que tá frio… 
Vou não. Vem que a gente quer cortar o bolo. Vou não. Vou ficar aqui sozinha, furando 
com os dedos a película d´água. Apaguei as velinhas jogando pra cima uns espirros 
d´água, a mão em concha. Umas florzinhas no bolo, comam à vontade. 
Eu rasgava um chapeuzinho de papelão já mole, quando ele entrou na piscina, calça 
jeans e tudo, a água subindo pelas fibras da roupa mais rápido do que ele submergia. 
Círculos concêntricos. Toquei com os pés o chão de azulejo. Abaixo do céu cinzento, 
abaixo da sujeira e das flores, abaixo da linha d´água, ele segurou minha mão.

2.
Madalena sofria
de vaidade intermitente:
prada pra ir na padaria
ia a casamentos sem escovar o dente
Usava batom só nos dias
que passava em casa, inteiros,
vendo tv e adormecia
borrando todo o travesseiro.

3.
ter beleza interior
é saber fazer renda
com cada fiozinho de dor

4.
flying circus
O pardal que inda há pouco
estourou o barbante
vôou o verão inteiro
e só no vôo derradeiro
descobriu que era elefante



Elefantes e mendigos bebem 
vodka no inverno russo
No inverno de 2006, fez tanto frio na Rússia 
que o zoológico de Moscou deu vodka para 
os elefantes se manterem aquecidos. Em 
alguns locais da Rússia, a temperatura chega 
a -50°, congelando até cabos elétricos. Um 
dos maiores problemas todos os anos são 
as pessoas que ficam bêbadas fora de suas 
casas (ou nem têm casa) e acabam caindo na 
neve e congelando. Toda primavera, quando 
a neve começa a derreter, os varredores de 
rua encontram dezenas de corpos sob o 
gelo. 

Livro mostra a variedade de 
carrinhos de supermercado 
encontrada nos EUA
Um livro sobre carrinhos de supermercado 
acaba de ganhar o prêmio de livro mais 
estranho já publicado, em concurso da 
revista londrina The Bookseller. O livro “Os 
carrinhos de supermercado das ruas do leste 
dos Estados Unidos: um guia de identificação 
da espécie” de Julian Montague, traz um 
estudo de todas as variedades de carrinhos 
encontrados nas ruas americanas. O 
segundo colocado no concurso foi o livro 
“Mulheres tatuadas da montanha e caixas 
de colheres do Daguestão”.

Cisne se apaixona por pedalinho
Uma cisne fêmea chamada Petra se 
apaixonou por um pedalinho em forma de 
cisne no lago Aasee, na Alemanha. Durante 
toda a primavera, a cisne nadava ao redor 
do pedalinho, acariciava-o com o bico e 
dormia com ele. Com a chegada do inverno, 
Petra se negou a emigrar ao sul com os 
outros cisnes e ficou no lago. O pedalinho 
costumava ficar em terra firme durante o 
inverno, mas a insistência de Petra em ficar 
junto à embarcação levou à outra solução: 
transportar os dois ao zoológico. Mesmo 
com a proximidade de outros cisnes, Petra 
não abandonou seu amado pedalinho, e 
voltou a viver com ele no lago Aasee após o 
fim do inverno.

Bêbado leva cavalo para dormir 
em caixa eletrônico
Um alemão foi encontrado dormindo em 
um caixa de banco acompanhado de seu 
cavalo. Wolfgang Heinrich, 40 anos, estava 
a cavalo quando resolveu tomar um drinque 
com amigos. Ao sair do pub, ele percebeu 
que não poderia voltar cavalgando para 
casa e decidiu usar o cartão do banco para 
entrar no caixa e tirar um cochilo – junto 
com seu cavalo. De manhã, um cliente do 
banco encontrou a dupla e chamou a polícia. 
Heinrich foi liberado com uma advertência. 

notícias absurdas
Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia de boteco.

Fonte das notícias: Terra Popular - http://noticias.terra.com.br/popular

e tem mais!
Notícias que não couberam aqui, mas queríamos muito compartilhar com vocês:

-Mecânico acorda com jipe em sua cama.
-Perseguido, ladrão atropela namorada, amiga e pato.
-Acidente em lavanderia cobre cidade de espuma.
-Ladrão esquece nota fiscal de arma e acaba preso.
-Homem nu invade casa para ver sites pornô nos EUA.


