
em cada esquina dessa cidade



em
cada
poça

dessa
esquina



sumário

Prefácio | 04

Tipos Urbanos
Na Travessa Salve a Mocidade... | 06
     
Histórias do dia-a-dia
Cafés Cotidianos | 08

A Cidade e Suas Ilusões
A Teoria do Gato Atemporal | 10
     



prefácio

 ''Existem linhas que me puxam para um vácuo exuberante, uma
cidade de pedra, onde não posso respirar ou sequer hesitar em ir
embora. Essas pequenas faíscas repletas de vida inflamam todo o
resto do meu ser, apenas esperando um átomo de oxigênio se
aproximar para poder entrar em combustão. Cada milímetro da minha
pele se desmancha ao entrar em contato com o fogo árduo que o
vácuo traz, enquanto meus pulmões desesperados imploram pelo
resquício de oxigênio que ainda não se tornou chama. Minhas
entranhas se inflamam, juntamente com as vísceras, expostas através
das queimaduras existentes no meu corpo gelado. Algo dentro de
mim implora socorro enquanto tento submergir à essa fumaça
oxidante que come meu cérebro pouco a pouco. mas, ao mesmo
tempo, é uma sensação surreal poder desfrutar da beleza das luzes das
janelas dos edifícios.
 Viver no meio urbano é um misto de sentimentos e o que eu concluo
disso não passa de cinzas de uma cidade pós-apocalíptica.''

Maria E. Daniluski



tipos urbanos



 Algumas histórias comprovam o famoso ditado “é ver pra crer”. Pois
bem, a história que trago nesta crônica desafia todas as leis possíveis
da probabilidade. Posso até passar por mentiroso, mas não posso ser
tão egoísta guardando-a apenas para mim. 
 Ao longo de anos atravessando a Travessa Salve a Mocidade – onde
o vento faz a curva, e o Uber não chega – a caminho do trabalho,
reparei numa mudança nos padrões habitacionais surreal. As ruas,
antes irregulares e esburacadas, eram de se fazer inveja ao
Autódromo de Interlagos. Os velhos barracos deram lugar à sobrados
estratosféricos.  
 Até mesmo o Velho Seu João, famoso pela notável falta de dentes
em seu sorriso, passou a ostentar dentes de porcelana. Embasbacado,
confesso que fiquei até envergonhado em andar calçando minhas
humildes Havaianas – que só não quebraram nesses últimos anos,
porque estou sempre substituindo o prego.  
  Ainda surpreso, decidi dar uma passada no boteco do Zequinha,
local que nunca se destacou no quesito higiene – mas tinha uma
coxinha dos deuses. Logo reparei que todas as Antárticas foram
devidamente substituídas por Budweisers, e as paredes enfim
ganharam um reboco. Curioso, perguntei ao meu velho amigo
Zequinha:  
– Zeca, quando foi que a Travessa virou uma Nova Suécia? 
– Como assim?  
– As casas, as pessoas, a rua... Tudo mudou por aqui. 
– Não ficou sabendo? 
– Não, o que aconteceu?

 Na Travessa Salve a Mocidade... 
Marcos C. de Oliveira
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- Achamos uma verdadeira “mina de ouro” aqui no bairro. Nesse
momento, Zequinha sussurrou ainda mais baixo para mim as
seguintes palavras: “o paraguaio tem Alzheimer.” Eu fiquei sem
reação ao mesmo tempo que um milhão de ideias passaram pela
minha mente. Meu coração foi tomado por uma alegria tão grande,
que eu já conseguia me ver nas Ilhas Maldivas apreciando o vinho
mais fino, da safra mais fina. 
 Minha alegria – assim como toda a alegria de um pobre – durou
pouquíssimo. No mesmo dia, horas depois, dezenas de viaturas
chegaram à Travessa. Carros de luxo foram apreendidos, moradores
foram chamados para depor e, rapidamente, parti para o meu
trabalho. 
 No dia seguinte, liguei para o Zequinha e ele, desesperado e
extremamente irritado disse:  
– Os cheques eram sem fundo. O paraguaio esqueceu o próprio
nome!!!
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Travessa Salve a
Mocidade

São Paulo - SP, 08343-320



histórias do dia-a dia



Saio de casa sempre correndo, consequência dos meus ‘’só mais dez
minutos na cama’'. Pego minhas chaves, visto meu casaco e minha
máscara. Nesses tempos de pandemia, sair sem máscara é tão ruim
quanto bater o dedinho na quina de um móvel. Caminhando até o
ponto de ônibus, tropeço entre meu sono e as calçadas desse bairro.
Finalmente chego ao ponto e de longe avisto minha linha: 3741-10. É
06h34h, pelo horário logo imagino que deva ser aquele motorista que
corre bastante, ótimo, não vou atrasar. Pela janela do ônibus observo
homens bêbados, trabalhadores ambulantes, tiazinhas vendendo café
da manhã em suas banquinhas improvisadas pelas esquinas, gente
acordando, gente dormindo, essa é a rotina de quem vive em São
Paulo: correria e estresse. Mas já me acostumei (eu acho).
 Chegando na estação vejo a dona Josefina, com sua mesa cheia de
bolos e café quentinho, ela deve ter lá para os 70 anos, é a senhora
mais fofa desse mundo e, confesso que sinto falta de ver o sorriso
estampado no seu rosto. Privilégios que a pandemia nos tira. De
máscara, sem poder ver seu rostinho e nem chegar muito perto, vou
dizendo a ela:
- Bom dia, Dona Josefina!
- Bom dia! Tudo bem ? - ela responde. - hoje tem do seu bolo
preferido!
- Tudo ótimo e a senhora? Qual deles? Todos são meus preferidos!
- Estou bem, graças a Deus! É o de Fubá, está do jeitinho que você
gosta.
- A senhora não existe mesmo! Já até conhece meus gostos, quero um
pedaço desse e um café puro para começar o dia, hoje vai ser pesado.

Cafés Cotidianos
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Gabrielli Xavier



 Ela está sempre tão bem-humorada, mesmo tendo que acordar de
madrugada todos os dias. Penso que se eu estivesse no lugar dela,
esse negócio logo iria falir, porque duas coisas que definitivamente
não combinam são as manhãs e eu.
Então pego o bolo e o café e em minutos devoro tudo, me delicio a
cada mordida, mas até em momentos como esses prazerosos preciso
correr, vida de paulistano não é nada fácil, se eu demorar muito o
metro fica mais apertado do que sapato novo nos pés. . Enquanto
pensava nisso, vasculho meus bolsos e carteira em busca de uns
trocados, no fundo tinha esperança de que encontraria, mas logo
desisto, quem anda com moedas em pleno século XXI? sei que não
vou achar. Há meses que não entro em um banco para sacar dinheiro.
Pego meu cartão, sei os valores decorados, então passo na
maquininha dela, me despeço e vou a caminho do trabalho. O
engraçado é que por mais que eu odeie acordar cedo, eu adoro tomar
aquele café todas as manhãs.
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a cidade e suas ilusões



A maior balela que ouvi nos meus anos de escola é a de que vivemos
numa linha temporal evolutiva, uma linha que está sempre
caminhando para frente, e que tende apenas a se desenvolver (do
ponto de vista eurocêntrico, é claro). Afinal, um dia a chuva foi
explicada por um mito, hoje pela ciência, o que poderia dar errado? 
 O engraçado é que quando crescemos, nos damos conta de que essa
linha é provavelmente o instrumento de entretenimento de um gato,
um gato atemporal que brinca com nosso tempo, ora a linha se
embola, ora se corta, se embola de novo, e assim prosseguimos, nessa
bagunça secular. Um indício para essa teoria é quando nos deparamos
com alguém que parece ter vindo de outra era, quando lidamos com
pessoas de diferentes épocas vivendo em contemporaneidade. Já
parou pra pensar que enquanto enviamos um telescópio de alta
tecnologia para explorar o espaço, alguém está em casa alertando os
filhos sobre o risco de morte que comer manga com leite pode
causar? Ou quando percebemos que os países comandados
majoritariamente por mulheres se destacam melhor no combate à uma
pandemia (do Covid-19, por exemplo), mas ainda há gente dizendo
que lugar de mulher é na cozinha? 
 A ignorância e desinformação são pistas fundamentais para detectar
uma pessoa que faz parte da bagunça temporal, e que, depois de tanto
tempo e de tantos meios de informação, ela ainda vive na sombra da
ignorância de séculos passados. Infelizmente, o sistema mundial
ainda não elaborou uma forma de enfrentar o gato. Mas, o que
devemos fazer quando nos deparamos com uma pessoa que vêm de
outro tempo? Há duas opções; a primeira é tentar alerta-la sobre sua
posição no tempo, explicar sobre as novidades descobertas. Não deu
certo? Fugir é a segunda opção.

A Teoria do Gato Atemporal
Irlane Rodrigues
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