
Strange
HORIZON
in which to

YOU
I write

far TOO close
made to

feel smell
TOUCH
or close
one eye

and
LOOK

Não se pode ver nada:
neblina e pedras

e arbustos, neblina,
noites e pedras

você só descobre
quando entre os imensos rochedos

a cada cinco passos
você se perde

no topo do mundo
neblina e pedras

você anda cinco passos
e se não puder chamar

por uma voz
que te indique o caminho

você poderá 
a cada cinco passos
de neblina e pedras

nunca mais 
voltar.

Estar aqui:
rodeada 

por pedras,
talhadas pedras

ocres, cor de carne,

pedras cinzas
até o mais opaco branco

pedras colocadas
uma a uma, um trabalho

árduo e exato.

Estar aqui:
na presença 

das pedras,  do silêncio, 

de silêncio que guarda a pálida 
memória envergonhada, 

da cruz
definhada (marcada

pela guerra como arma) 

e o pobre  
depois, acampado 

entre pedras carbonizadas,
tempo de abandono,
do altar em ruínas.

Estar aqui 
onde colunas, arcos

cores 
ferrugens, 

cercas de palha e rosas,
apodrecem e

lembram

o tempo de
armazenar os grãos, o tempo  

das ovelhas hibernarem,
da neve

amontoada na
porta rachada.

Estar aqui, rodeada 
por pedras, pelo tempo,
pela luz do sol que entra
como uma abelha pelo

arco do portal.

Aqui, onde por tanto tempo
nenhum altar se ergueu

agora resta o bloco
não talhado, 

de pedra desadornada

e no chão
a sua frente, um jarro
cinza de argila guarda 

(preso, ele mesmo,
ao cuidadoso  

espaço no qual
a paz 

dessas antigas
pedras

nos sustentam)

capins adormecidos, 
margaridas vivas,

rosas ardentes, 
dálias, dálias
de brilhante

escarlate, dálias
carmesin,

quase pretas,
ambas vermelhas

cor de sangue,

o buquê, inteiro,
canta em suas cores

a vida longa 
os dias vazios, as pedras
novamente santificadas.
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A DebutAnte 
Leonora Carrington

Quando eu tinha 15 anos, eu sempre ia ao zoológico.  
Ia tanto que conhecia mais os animais do que as meninas 
da minha idade. Aliás, era para estar longe das pessoas 
que  eu ia ao zoológico todos os dias. O animal que eu 
conhecia melhor era uma jovem hiena, ela me conhecia 
também. Ela era muito inteligente - eu a ensinei a falar 
francês, e ela, em troca, me ensinou a língua dela.  
Assim nós passávamos juntas muitas horas agradáveis.

Minha mãe estava organizando um baile para mim no 
dia primeiro de maio. Nessa época, eu passava noites 
inteiras aflita - sempre detestei bailes! Ainda mais em 
minha homenagem... Na manhã do dia primeiro de 
maio de 1934, saí muito cedo e fui visitar a hiena.

“Nossa, para mim é um sacrifício”, disse para ela, “ter 
que ir ao meu baile hoje à noite”.

“Você é muito sortuda”, ela respondeu, “Eu adoraria ir!  
Não sei dançar, mas pelo menos eu poderia conversar 
um pouco.”

“Vai ter um monte de coisas gostosas para come, 
vi caminhões de comida sendo entregues na minha casa”.

“E você ainda reclama!”, disse a hiena, com nojo, 
“Pense em mim! Como apenas uma vez por dia,  
e você não pode imaginar o monte de sangue imundo 
que eu tenho que engolir”.

Eis que tive uma idéia audaciosa e quase dei uma  
gargalhada: “Tudo o que você tem que fazer é ir  no  
meu lugar!”

“Ah, que pena que não somos parecidas o suficiente, 
senão eu iria com prazer”, disse a hiena um pouco 
chateada.

“Escuta! Ninguém enxerga bem com aquelas luzes. 
Se você conseguir se disfarçar, duvido que alguém 
consiga perceber você na multidão. Além do mais, somos  
praticamente do mesmo tamanho e você é minha única 
amiga, eu te peço pelo amor de Deus! Faz  isso por mim!”

Ela pensou um pouco e eu percebi que ela realmente 
queria aceitar.

“Combinado”, ela disse de repente.
Não havia muitos funcionários no zoológico a essa hora 
ainda, era muito cedo. Abri a jaula dela e em poucos 
minutos nós estávamos na rua pegando um táxi.  
Em casa, todos dormiam. Entramos no meu quarto e  
eu peguei o vestido que eu deveria usar no baile. 

Como ele era um pouquinho longo, a hiena teve  
dificuldades para andar com os meus saltos.  

Encontrei um par de luvas que serviram para esconder 
as suas mãos, muito cabeludas, ficando parecidas com 
as minhas, e quando o sol começava a brilhar na minha 
janela, ela já era capaz de dar várias voltinhas no quarto 
mais ou menos empinada. Nós estávamos tão ocupadas 
que minha mãe quase a viu – antes que desse tempo 
dela se esconder embaixo da cama – quando abriu a 
porta para me dizer bom dia.

“Tem um cheiro ruim no seu quarto’”, disse minha 
mãe, enquanto abria a janela. “Você devia ter tomado 
um banho bem perfumado ontem `a noite com meus 
novos sais de banho!”
    
“Sim, com certeza”, falei.
   
Ela não ficou muito tempo, acho que o cheiro era muito 
forte para ela.

“E não se atrase para o café da manhã”, ela disse saindo 
do quarto.

A maior dificuldade era encontrar um meio de disfarçar 
o rosto da hiena. Nós ficamos horas e horas procurando 
uma solução, mas ela sempre rejeitava as minhas 

sugestões. Enfim, ela disse, “Acho que já sei o que vou 
fazer! Você tem uma empregada?”

“Sim”, eu respondi confusa.
    
“Pronto! Então peça para ela vir aqui, e quando ela 
chegar a gente pula em cima dela e arranca o seu rosto. 
Vou usar o rosto dela ao invés do meu!”

 “Isso não é muito prático...”, eu disse, “Ela provavelmente 
vai morrer se não tiver um rosto! E depois, com certeza 
alguém encontraria o corpo e nós seríamos presas.”

“Mas eu tenho fome o suficiente para comê-la  
inteira!”, a hiena respondeu.
     
“E os ossos?”
    
“Como também!”, ela disse, “só isso?”
“Só com uma condição: você tem que me prometer que 
vai matá-la antes de tirar o seu rosto. Iria machucá-la 
demais se fosse o contrário”.

“Tudo bem, por mim tanto faz”.
   
Fiquei um pouco nervosa na hora de chamar a Mary, 

minha empregada. Jamais faria isso se eu realmente 
não odiasse tanto ter que ir ao baile! 
 
Mary entrou no quarto e eu virei de costas para não ver 
nada - devo admitir que não levou muito tempo: um 
chorinho rápido, e acabou. Enquanto a hiena comia,  
eu olhava pela da janela. Alguns minutos depois ela disse:

“Não agüento mais! Não consigo mais comer! Os dois 
pés dela ainda estão sobrando mas se você tiver uma 
sacolinha eu posso comer eles mais tarde.”

   “Veja se consegue encontrar uma bolsa embrulhada 
com estampa de flor-de-lis na prateleira do armário. 
Tire os lenços que estão dentro e fique com ela.” 

A hiena fez como eu disse e, em seguida, falou:

“Agora você já pode virar, veja como eu estou linda!”
Em frente ao espelho, a hiena admirava-se com o rosto 
da Mary. Ela tinha dado várias mordidinhas elegantes 
em torno do rosto de modo que o que restou era  
exatamente o que ela precisava.

“Você certamente sabia o que estava fazendo!”, eu disse
Quando escureceu,  

a hiena já estava  
completamente pronta e 
disse: “Estou me sentindo  
realmente em forma, 
acho que vou arrazar!!”

A música já tocava há 
algum tempo quando eu 
falei para ela:

“Desça lá agora,  
e  lembre-se: não fique 
perto da minha mãe!  
Ela é capaz de desconfiar 
que você não sou eu.  

Mas além dela, não conheço ninguém. Boa sorte.”

Dei um beijinho nela e ela se foi, realmente: tinha um 
cheiro muito forte.
   
Anoiteceu. Cansada pelas emoções do dia, peguei um 
livro e me sentei perto da janela aberta, dando a mim 
mesma um pouco de paz e silêncio. Lembro que eu 
estava lendo As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. 
Uma hora depois, percebi os primeiros sinais de confusão. 
Um morcego passou pela janela chorando  

baixinho. Eu morro de 
medo de morcegos!  
Rapidamente me escondi 
atrás da cadeira,  
meus dentes tremiam! 
Estava ajoelhada no chão, 
ouvindo as asas batendo 
sobre mim, quando o 
som foi abafado por um 
barulho enorme vindo da 
porta. Minha mãe entrou 
no quarto pálida de raiva.

“Nós tínhamos acabado 
de nos sentar à mesa” - 
ela disse - “quando aquela 
coisa sentada no seu lugar  
levantou-se e gritou”: 
“Eu não cheiro bem e 
daí? Eu não como bolo!”. 
Em seguida ela arrancou 
seu rosto fora e comeu. 
Deu um pulo enorme pela 
janela desapareceu.
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