
Vertiginosa 
 

Resolvi sentar ali naquela manhã. Estava frio, como de se esperar, mas 
não gelado, como deveria. E ela sentou-se ali comigo. 
Eu, emudecida pela sua presença, não tinha sequer uma atitude. 
Acabara que, com o passar de todos esses anos, aprendi a conviver com 
ela. Na verdade eu a convidei para entrar em minha vida, quando sua 
presença era doce e pressagiava novos horizontes. 
Sim, é verdade, um dia eu a quis do meu lado.  
Ela fazia cócegas, ao invés de triturar minh'alma, nessa época. Eu queria, 
novamente, que ela voltasse, recuasse... 
Mas agora, sentada do meu lado, como a que me encarar, ela me 
obrigava. Sim, quase que me arrastava pra sua tenaz visão de mundo. 
Como eu escaparia? Isso, meu caro, que eu gostaria de saber.  
A cada hora tento encontrar uma nova maneira de lhe ignorar. 
Ela está ali, ao meu lado. Não posso sucumbir, ou ela devora-me a alma. 
Nubla meus pensamentos, acelera meu coração. 
Não, não é como um alucinógeno que traz instantes de conforto. Essa, 
querido, toma-me qualquer suspiro, e transforma no pior pensamento 
possível. Queria eu descobrir como ela me enganou! E também entender 
aqueles velhos budistas, que dizem que "é só não desejar". 
Agora, conte-me: você consegue viver sem desejar? 
Um chocolate, um aumento, algo novo. Ou amor, amizade, terminar a 
faculdade. Sim, ela está ai, do seu lado, esperando que você, por um 
segundo, planeje seu futuro. E queira fazê-lo acontecer. 
Essa moça, tão fina, pequena... Brota feito semente bem cuidada. 
E, durante a tarde, parece que ela se acalma, vai cuidar de outras pessoas. 
Deixa-me viver e eu tomo a esperança de que ela finalmente tenha ido. 
Meu erro primário suponho. Esperança apenas é seu pseudônimo. 
Sim, agora me lembro. Foi assim que se apresentou quando a conheci. 
É... e ao sentir a esperança de tê-la feito, finalmente, partir, vejo que a 
noite ela volta, cobrando tudo que não lhe prometi. 
E algumas coisas mais. 
Durante a madrugada, ela me atormenta: não me deixa dormir! 
Ah, e ainda, meu caro, tem a pior parte: a da conquista. 
Sim, passamos horas, dias a fio juntas esperando a conquista. E quando, 
finalmente, consigo o que tanto almejei, ela se adianta, como sempre. 
Sorrateira, com aquele sorriso irônico, ela me pergunta:  
"-Ah, minha querida, e o que farás agora, depois disso? Isso lhe completa a 
alma? Não procuras mais nada?" 
E eis que eu me torno lívida, branca... Todo o gosto que esperei, não 
existe! A conquista é efêmera, de nada vale ter esperado a festa! A festa, 
em si, nunca será completa! 
Essa moça, tal de Expectativa, rouba tudo de mim: Desde o sofrimento da 
derrota à glória da vitória. 
Vampiresca, essa nossa relação. E tão atraente, ao mesmo tempo... 
É, como diria Kundera, a vertigem... 
 

Psyché 
 
 
 
 

Pois é 
 
Tudo parecia estranhamente diferente dessa vez. Algo tinha mudado, e eu 
não sabia exatamente o quê. Talvez fosse eu, ou talvez a atração pela 
beleza da vida estivesse me encantando. 
Não sei ao certo, mas havia uma sensação de mudanças no ar. E eis que o 
inevitável acontece novamente. 
Surpresas nem sempre são agradáveis, mas tudo que acontece em nossas 
vidas serve para aprendermos algo. No exato instante em que acontece 
não é tão fácil enxergar isso, mas com o passar do tempo fica mais fácil 
compreender. 
Pois é minha amiga, mais uma vez aconteceu... E justo dessa vez que tudo 
parecia acontecer diferente! Mas tudo bem, as pequenas coisas ainda 
continuam belas, e quando menos se espera, elas surgem em nosso 
caminho. 

the worman 
 

_película 
 
A BELA JUNIE [La Belle Personne, França - 2008] 
Direção: Christophe Honoré 
Elenco: Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet 
e Louis Garrel. 

 
É um filme lindo, fala do amor entre duas 
pessoas quase que em todas as suas 
vertentes: entre uma jovem e um professor, 
o amor superficial, o amor não 
correspondido, o amor escondido, o amor 
renegado, amor intenso e o trágico, enfim.  
Nunca tinha assistido nada desse diretor, 
Christophe Honoré, mas irei providenciar! 
Senti uma leve influência da Nouvelle 
Vague no estilo... 
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Feminismo é um movimento social, filosófico 

e político que tem como meta direitos equânimes 
(iguais) e uma vivência humana liberta de 

padrões opressores baseados em normas de 
gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e 
filosofias advogando pela igualdade para homens e 
mulheres e a campanha pelos direitos das mulheres e 
seus interesses. 
Machismo ou chauvinismo masculino é a crença de 

que os homens são superiores às mulheres. 
 

Fonte: pt.wikipedia.org 

 

Faça de ‘Você’, teu desejo! 
 
“Amor” é um dom. Que significa desejar a todos ao teu redor e distantes, 
mesmo que você não os conheça (então não poderá julgar) tudo de bom 
na vida deles, e não o que sentimos por alguém que esteja diretamente 
envolvido afetivamente conosco, pois não é o “amor” em sentimento, que 
nos prende ao lado de alguma pessoa por muito tempo, o que nos prende 
realmente são as afinidades. 
Mas quando ainda não conhecemos exatamente quem somos, não 
podemos saber com precisão quais são as coisas que nos fazem bem, e o 
que realmente NÃO desejamos para nós. 
Não sabemos exatamente a verdade, por isso nos prendemos a mentiras 
causadas por nós mesmos, a nós mesmos, o que no futuro fará com que 
esse “eu” que forjamos por muito tempo e reclamamos, na verdade será o 
“eu” que somos, e não gostamos de admitir, mas toda vez que você ver um 
defeito em alguém, antes de julgar, pare.  Olhe para si, pense e perceberá 
que por mais que se negue, você age da mesma maneira. 
Quando você consegue admitir quem realmente é, você passa a sentir 
vontade real de mudar. E a vontade de mudar, significa pensar no que quer 
pra você lá na frente, e não no que não quer. 
Quando você atinge esse estágio, quer dizer que está começando a fazer o 
melhor por VOCÊ, então saberá o que te faz bem, e assim as afinidades 
podem te trazer uma pessoa que seja exatamente como quer na sua 
frente, ai saberá o que é amor, que é o puro sentimento por nós, e este 
sentimento fará com que saibamos diferenciar o bem do mal, e assim 
poderemos fazer o certo sempre, pois nossa consciência fará isso 
automaticamente, e então poderemos saber o que queremos tanto em 
amizades, quanto no ambiente familiar, ou em relacionamentos, e tudo por 
afinidades concretas naquilo que você realmente é. 

 
Renato Scalabrin 

 

Lei Mario da Penha 
 
O Presidente da República, Lulla Molusco da Silva, sanciona e faz saber 
que o Congresso Nacional decretou a seguinte Lei: 
 
Art.1º Todo desejo do marido deverá ser interpretado como uma ordem. 
Parágrafo Único – Fica predisposto a obrigação da esposa adivinhar todos 
os desejos do marido. 
 
Art.2º Fica assegurada à mulher a liberdade de expressar sua opinião. 
§ 1º O marido não tem obrigação nenhuma em ouvi-la. § 2º. Caso a opinião 
possa ser aproveitada, o marido assume automaticamente a autoria da 
mesma. 
 
Art.3º É facultado à esposa dizer a última palavra, desde que seja “Sim 
senhor”, ou algo que o valha. 
 
Art.4º É facultado ao marido conviver em regime matrimonial com tantas 
mulheres quantas ele possa sustentar. (Vetado) 
 
Art.5º É dever da esposa que trabalha ou que tenha fonte de renda de 
qualquer natureza, entregar toda remuneração ao marido, para que este 
administre com a inteligência que somente a ele é peculiar. 
 
Art.6º Ficam garantidas: cinco noites, duas manhãs e três tardes livres, por 
semana, para o marido jogar futebol, beber com os amigos ou qualquer 
atividade exigida por sua condição de macho predador pegador. 
Parágrafo Único – Em caráter compensatório, pode a mulher assistir três 
vezes por semana uma telenovela noturna, desde que não coincida com o 
horário jornalístico ou dos jogos de futebol, isto, se todo o trabalho 
doméstico estiver dentro dos conformes estipulados pelo marido. 
 
Art.7º A partir desta data, a esposa ou semelhante, mesmo que eventual, 
passa a ser chamada de “MULHER”, e esta poderá, caso permitido pelo 
namorado, noivo ou marido, tratá-lo por “você”, porém somente em casa e 
nunca em público, onde o tratamento deverá ser, obrigatoriamente, 
“Senhor”. 

Fonte: http://desciclopedia.org/wiki/Machismo 
 

 

mas falando sério... 
 
Maria da Penha Maia Fernandes é uma 

biofarmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser 
condenado.  
Com 67 anos e três filhas, hoje ela é líder de movimentos de defesa 
dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. 
Ela foi espancada de forma brutal e violenta diariamente pelo marido 
durante seis anos de casamento. Em 1983, por duas vezes, ele tentou 
assassiná-la, tamanho o ciúme doentio que ele sentia. Na primeira vez, 
com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e na segunda, por eletrocussão 
e afogamento. Após essa tentativa de homicídio ela tomou coragem e o 
denunciou. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos 
de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado, para revolta 
de Maria com o poder público. 
 
Em razão desse fato, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o 
Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), 
juntamente com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é um órgão internacional 
responsável pelo arquivamento de comunicações decorrentes de violação 
desses acordos internacionais. 
Essa lei foi criada com os objetivos de impedir que os homens assassinem 
ou batam nas suas esposas, e proteger os direitos da mulher. 
 
A lei alterou o Código Penal Brasileiro e possibilitou que agressores de 
mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou 
tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não 
poderão mais ser punidos com penas alternativas, a legislação também 
aumenta o tempo máximo de detenção previsto de um para três anos, a 
nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída do agressor do 
domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida. 
 
Fonte: pt.wikipedia.org 
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