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Seguram-me os pulsos essas cordas finas, cortam minha pele, me restringem os
movimentos.

Quem segura? Quem puxa? Quem controla esse corpo? Não era meu?
Por que não posso ser livre, leve?

Puxam-me em descontrole e sem querer — ou talvez querendo — arrebatam meu
coração que, feliz, finge o frio do que de fato é falso para ceder à culpa das cordas

controladoras.
Nada visível para além do borrão de lágrimas que derramo, mais pela restrição da

minha felicidade do que pela ausência dela… Não sei quem coordena.
E aí, a pior hipótese: e se ninguém controla? E se não há quem puxe?

Eu mesma me prendi? E perdi-me assim?
Não, não, quero alguma resposta real, tangível. Um erro que justifique essa culpa,
um alívio que diminua essa dor. Um lugar sem cordas, um abraço, um momento

feliz. E meu. Sem ela, essa culpa, essa corda.
Mas não essa... Essa felicidade que é-me oferecida às pressas, que enfiam-me

encapsulada goela abaixo, ela não parece real. E, à ela, pareço ter criado
anticorpos, não consigo digeri-la. E, na falta, meu corpo se revira, pede uma

migalha que seja: quero felicidade!
E aí, outra culpa. Essa é faca, cutuca-me. Por que não sou feliz também?Essa

suposta segurança, da fidelidade ferrenha ao corpo criterioso que queria sentir,
sumiu. Sobrou a dúvida. Sobrou a culpa.

O que fazer com o afeto ferido que ficou da felicidade fingida e da falta forçada? E
com o corpo cortado das cordas culpadas pela culpa caída no meu colo?

U R I N G ACO  O L H A R  D O

carta da editora

Lara Goulart
EDITORA CHEFE

@LAARAVILHOSA
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A PESSOA MAIS FELIZ DO
MUNDO

A Universidade de Winsconsin
estuda o cérebro do monge
Matthieu Ricard há anos, com
fascínio. Veja: seu cérebro teve o
maior índice já visto na escala de
felicidade humana - assim sendo
considerado "O homem mais feliz
do mundo".
Ele diz que a felicidade não é só
uma sucessão interminável de
prazer, mas uma forma ideal de
ser, resultado do cultivo de muitas
qualidades fundamentais.

KARNAL SOBRE CULPA,
FELICIDADE E DESIGUALDADE

O professor e historiador Leandro
Karnal reflete sobre o ano de
pandemia e as prospecções para
2021 e diz que "Ostra feliz não faz
pérola. Estamos mais resistentes",
em entrevista à Rádio Gaúcha.
Ele também falou da importância
de olharmos para nós mesmes
sem culpa por como sobrevivemos
a 2020 e de fazermos 2021 feliz.

OBSTÁCULOS PARA A
FELICIDADE

Para a ciência, a concepção mais
aceita de felicidade é que ela "é
uma conexão de aspectos do bem
estar e da saúde". São precisos
diversos componentes, como o
bem estar físico, mental,
intelectual, espiritual e relacional.
Muitos dos nossos hábitos
perturbam um ou mais desses
equilíbrios e nos atrapalham na
busca pela felicidade.

FELIZ ANO NOVO, COM
MUITA REVOLTA
Já desejaram feliz 2021 para alguém? E para si mesmes?

Queremos um novo ano e queremos que seja próspero,
feliz, menos desafiador, menos doloroso e bem diferente
do que foi 2020. Desejos de todes, muito compreensível.

No entanto, é preciso nos lembrarmos que a virada de ano
não é um portal mágico de transição que nos leva da dor à
alegria em um soltar de fogos.

A esperança que se renova e nos energiza para
construirmos um ano melhor é a ferramenta que, como
mágica, surge dessa virada. Mas a força... Essa é nossa. E a
luta, também.

E com esperança e força, nos resta ceder à revolta, pois da
indignação tiramos soluções e podemos, de fato, construir
um período que possamos chamar de feliz e próspero.

Assim, nosso desejo curinga para 2021 é que seja um ano
de esperança, criatividade e sonhos e que, ainda, seja um
ano de indignação, resistência e força. Que sejamos
mudança!

[Arte por  Fernanda Bornancin, @zebradaa no Instagram (Arte adquirida
na internet, caso e autorie queira a retirada, favor entrar em contato)]

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
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ENCONTRO DE VISÕES

Coluna

E o que pode vir depois...
"No entanto, fui preparada para ser dada à
luz de um modo tão bonito. Minha mãe já
estava doente e, por uma superstição
bastante espalhada, acreditava-se que ter um
filho curava uma mulher de uma doença.
Então fui deliberadamente criada: com amor
e esperança. Só que não curei minha mãe. E
sinto até hoje essa carga de culpa: fizeram-
me para uma missão e eu falhei.
Como se contassem comigo nas trincheiras de
uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que
meus pais me perdoaram por eu ter nascido
em vão e tê-los traído na grande esperança.
Mas eu, eu não me perdoo..."
— Clarice Lispector

Vamos falar sério… que lindo esse
depoimento, tão cheio de amor, tão cheio
de dor revelando a velha dualidade da vida.
Faz cem anos que a vida nos deu Clarisse e
quem não foi um pouco Clarisse em algum
momento? Quem não carregou uma culpa
por frustrar expectativas criadas acerca de
nós? Incluindo nós mesmos… A dificuldade
de sair do processo de se cobrar, de ser
cobrado.
Felicidade não caminha com culpa. Os
parceiros da culpa são o remorso e o
arrependimento e há de se diferenciar
esses dois. O remorso é corrosivo, algo
doentio que nos rouba a sanidade, as
alegrias de viver na rotina de recomeços e
impede o avanço real, a famosa vida que
segue. Remorso é a passionalidade, a
ausência de generosidade consigo.
O arrependimento é a maturidade. Sim,

causa dor, mas é seguido de um certo auto
domínio, a consciência clara do limite
ultrapassado. É mais fácil de seguir adiante
e temos que seguir adiante. Nem tudo é
sempre grande em dores, há as pequenas
culpas que nos acompanham nos pequenos
deslizes do dia. A hora perdida, a dieta
quebrada, o trabalho negligenciado, a
grosseria solta pela irritação ou
impaciência, essas coisas que a delicadeza e
boa educação resolvem com um sincero
“desculpe". Podia ser assim sempre e o
ponto é: nas dores de grandes culpas,
poderíamos começar a nos livrar delas nos
perdoando pelas falhas que, às vezes, estão
para além da nossa capacidade de resolver
naquele momento e mais rápido pacificar a
culpa. Isso nos ajuda, penso eu, a se livrar
daquelas que nos conferem sem que as
tenhamos. A culpa por não sermos o que
querem que sejamos e isso é algo muito
ruim de fazer a outrem e serve de alerta
para não replicarmos o erro de apontar o
dedo a outro culpando-o por não ser/fazer
o que queremos. Precisamos quebrar esse
ciclo e dar espaço à felicidade chegar em
nossas vidas, a fim de que tenhamos de
lidar apenas com as ordinárias culpas do
dia a dia.

Dica de música: Three Little Birds, versão
Gilberto Gil

[Beth Correa, middle age (meia idade), mãe e iaiá, atualmente no
modo “monja”, redatora fixa]
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Na virada do ano, todos festejavam e anunciavam seus planos para este novo ano. Pela primeira
vez em muitos anos, os próximos 365 dias não tinham planos e os deixei como folha em branco
para o que viesse a acontecer.
17 de março de 2020. Tudo parou. Lá fora, porque aqui dentro tudo estava um emaranhado de
fios desencapados e caóticos. Os dias foram passando, e as paredes brancas do meu
apartamento beiravam o cenário de um hospício, o silêncio, os gritos, a linha tênue entre vida e
morte. Remoí a culpa por tudo que fiz, poderia ter feito e estava deixando de fazer. Por pouco
não sucumbi em mim.
Ofereceram-me uma vírgula. Não só isso, mas também seguraram minha mão, como se me
ensinassem a escrever.... Escrever uma nova história para mim nas páginas em branco que
havia deixado.
Por hábito, quando me perguntavam, eu dizia que estava a viver o pior ano de toda a minha
vida. Afinal, até então, isso não havia deixado de ser verdade. Repeti esse movimento tantas
vezes que não sou capaz de contar, até me dar conta certo dia de que não era mais a minha
verdade. O processo de escrever, física e metaforicamente, a minha jornada fez de mim algo
novo. O ano fora, de fato, extremamente difícil, mas as páginas agora já estavam ocupadas por
desenhos, sonhos, letras de músicas, poemas dedicados a um novo amor que ainda estava por
vir. E foi assim até o dia que eu escrevi, sem me dar conta, de que agora eu estava feliz. A culpa
e a angústia passadas não estavam mais ali.
Ao mesmo tempo, outra culpa me corroeu. Senti vergonha de ter confessado com tamanha
facilidade que agora estava feliz. Como estar feliz no meio deste ano? Como estar feliz se há
pouco eu brincava à beira do abismo? Como estar feliz com o noticiário anunciando centenas e
centenas de mortes todos os dias? Era como se eu não tivesse esse direito. Era como se eu
devesse me limitar para ser compatível e harmônica com o que se passava lá fora.
A realidade estava posta e era diferente do que eu achava que deveria ser. Lembrei-me, então,
do que venho repetindo por tantas e tantas vezes, como um lembrete periódico: os processos
não são lineares.
Sim, é importante ter noção e respeito pelo que acontece fora de mim e ao meu redor, mas os
processos que eu enfrento pertencem a mim, e não tem obrigação alguma de seguir a lógica do
que acontece lá fora.
É a minha trajetória. A única coisa que eu posso fazer por mim e pelo mundo é cuidar dela com
zelo, e torná-la sustentável e suficiente para ser compartilhada. Não havia como e nem porquê
me culpar por ter encarado esses processos com tamanha seriedade, a ponto de alcançar a
felicidade (ou melhor, alcançar a capacidade de desfrutar a felicidade ao longo do trajeto).
Então, simplesmente não o fiz.
No fim, entendi que mesmo que tudo do lado de fora estivesse de pernas pro ar, só cabia a mim
olhar pra dentro, reconstruir pedaço a pedaço da melhor maneira possível, com solidez. Por
mim e pelo mundo que um dia (assim esperamos) vai voltar a girar.

2020, o ano em que tudo virou de pernas pro ar.
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[Nathália Gomes, 24 anos, mulher, lésbica, branca, estudante de
Direito e Relações Internacionais, redatora e revisora do Projeto,

@nathora_]



[Jackson Guedes, voluntário flutuante,
@soumpretoerudito no Instagram]

Pingou uma, pingaram duas... Três.
Pulsava viva.
Gritou uma, duas, silêncio...
Quebrava uma, duas, três vezes.
Pingou o sangue.
Pulsou a carne.
Quebrou os ossos.
Ela resistiu pelos seus, uma mulher
preta cujo a dignidade era saber que
o futuro dos seus estava seguro.
Pegou uma, duas, três.
Fugiu um, dois, três.
Choram todos.
Ela conseguiu por todos, mas não
saiu.
Sua dignidade vive, e os seus ...
Estes estão sós mas carregam com
sigo a força.
Ela Vive!

VIVA

Curinga | 7

[Arte por  Amélia do Carmo, @naoearte no
Instagram (Arte adquirida na internet, caso e
autorie queira a retirada, favor entrar em
contato)]

http://www.instagram.com/naoearte


ressaltar que, você tem todo o direito de
estar feliz, somos seres únicos, cada um
tem o seu processo, não se deixe culpar,
afinal, existe todo um processo paradoxo,
o qual diz respeito ao fato de estar muito
tempo em estado depressivo e então
sentir culpa por qualquer momento
positivo, ou seja, se você em algum
momento esteve, ou está bem vivendo em
meio à pandemia, não se culpe, emane as
suas energias, leve o seu sentimento bom
para quem não está bem, são tempos
difíceis, qualquer demonstração de afeto,
de positividade, mesmo feita em
pensamento, muito pode mudar, não
deixe sua felicidade se esvaziar em meio
ao caos, mas sim deixe que ela se espalhe
em meio ao céu, para que se dilua e caia
sobre o caos, o qual um dia não se fará
mais presente.

Em um mundo embasado pelo modelo
capitalista nos sentirmos culpados por
qualquer atitude rotineira, habitual, é a
meta, todavia, a questão é entender o
quanto isso nos priva de ter uma vida
saudável, e o quanto acabamos nos
tornando marionetes do Estado sem nem
sequer notar esse movimento. Dessa
forma, diversas problemáticas podem ser
criadas, como por exemplo os distúrbios
alimentares, os quais costumam recair
sobre as mulheres, devido à imposição
do corpo padrão posto desde o
nascimento, no entanto, não só sobre
elas, todos estamos dispostos a sofrer
desse mal contemporâneo, o qual nos
traz uma dificuldade de lidar com os
alimentos, algo que poderia ser
prazeroso, acaba nos gerando culpa e
então um looping é criado, nos tirando,
destruindo uma relação que deveria ser
natural.
No entanto, atualmente estamos
passamos por um momento de muito
embate entre culpa e felicidade, o qual
não se dirige à distúrbios alimentares,
mas sim sobre a pandemia, sobre estar
em meio à ela e estar bem de certa
forma, já que, foram muitos os relatos de
pessoas que encontraram na quarentena
uma forma de evoluir espiritualmente,
uma certa parada, um encontro pessoal
do qual não haviam tido, e perante toda a
calamidade que estamos vivendo ao invés
do processo ser feliz, acaba se tornando
culposo, já que muitas pessoas estão
sofrendo, por que então eu poderia estar
feliz? Desse modo, gostaria hoje de 

[Bruna Lopes Couto, voluntária flutuante]

Tá tudo bem estar bem
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[Arte por  Aniko, @aniko.arts no Instagram (Arte adquirida na
internet, caso e autorie queira a retirada, favor entrar em
contato)]

http://www.instagram.com/aniko.arts
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Coluna

16. A Torre
O arcano XVI faz referência à independência
(1), ao equilíbrio (6) e à espiritualidade (7 =
1+6). A Torre nos mostra que devemos ter
cuidado com a ideia de eterna satisfação do
ego: na carta vemos uma construção firme,
mas que é demolida por um raio vindo dos
céus. Até que ponto a satisfação acompanha a
felicidade? Se estamos felizes, devemos nos
dar por satisfeites? Se nos sentimos
insatisfeites mesmo estando felizes, é certo
nos sentirmos culpades? A felicidade é uma
construção robusta, mas inacabável. Cada um
constrói de seu jeito, com as suas medidas.
Não há como comparar as diversas
edificações: enquanto estou construindo uma
casa de praia, minha mãe pode estar
juntando materiais para o seu castelo.
A carta 16 é relacionada com o mito da Torre
de Babel. A história diz que, há muito tempo,
na época dos descendentes de Noé, quando
todas as pessoas falavam somente uma
língua, uma torre foi construída com o
propósito de alcançar os deuses. No entanto,
Deus teria ficado furioso com a audácia
desses homens em quererem alcançar o
reino divino e acabou por destruir a torre
com uma enorme ventania, a qual fez com
que as pessoas fossem espalhadas por toda a
Terra e, assim, surgiram novas línguas para
confundi-las, como castigo pela soberba.
Com esse mito em vista, podemos pensar que
a felicidade é traduzida de maneiras
diferentes, como acontece com os idiomas.
Devido à variedade de línguas em que ela se
encontra, ficamos confusos ao tentarmos, em
vários momentos, unificar a felicidade, o que
pode gerar culpa.

Na minha língua pessoal, por exemplo,
felicidade é acordar devagar e com o sol
brilhando forte. Na língua de uma pessoa
próxima a mim, felicidade é representada
por dias chuvosos e cinzas. Ao tentarmos
colocar essas traduções em um common
ground (lugar comum), alguém de nós
poderia sentir-se culpade por não acertar a
definição do outro, pela tradução própria ser
mais extensa e complexa ou por ser
demasiada simples.
A Torre queimando remete ao rompimento
de prisões, à libertação da alma. É nos
libertando da prisão de conceitos, pré-
conceitos, ilusões e estruturas superadas
que conseguimos nos libertar da sensação
pavorosa de culpa e libertamos nossa alma
para seguir a felicidade que realmente a
chama.
A libertação dramática pede: “Mate o dragão,
passe pelo raio e pelo fogo. Deixe a torre vir
abaixo para que outra construção tome seu
lugar. Liberte a si”.

[Ana Laura Ferreira, 18 anos, Mulher cis branca, estudante de Psicologia, redatora fixa]
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O complicado se desfez
Quando meu coração cigano

Aproximou-se desse cais que és
 

O que dificulta
É a inconstância

De precisar desvendar
Se o que está por trás de cada passo teu

É fruto de uma imaginação
ilusória

Ou é, de fato,
Sua versão mais honesta e transparente

 
Você

É
Real?

 
Está tudo tão diferente…

 
Com tantos desamores vividos

Confesso sentir uma culpa
Por me permitir experienciar

Esse tipo de felicidade
Que vem de mansinho

Preenchendo cada átomo meu

[Isabel Mariano Nunes, 20 anos, voluntária fixa]

Descomplicando o
Complicado
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[Arte por  M Fatchurofi, @roovie no Instagram (Arte
adquirida na internet, caso e autorie queira a retirada,
favor entrar em contato)]
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ISSO ME LEMBRA UM FILME...

Coluna

Curingas lembraram de:

Dentro de um floco de neve, existe a terra mágica de
Quemlândia, onde vivem os Quem, pequenas criaturas
que amam o Natal. Nos arredores dessa cidadezinha,
vive o Grinch, uma grotesca criatura que odeia o Natal
e pretende roubá-lo dos Quem, os quais odeia na
mesma intensidade. Isto é, até conhecer a pequena
Cindy Lou Quem, uma garotinha que decide se tornar
amiga do Grinch.
Para acompanhar, Sol recomenda:

prometo! Mas tem assunto mais pertinente que Culpa e Felicidade para falar sobre o humor do fim do ano?
Quando os Curingas me falaram sobre O Grinch (sem especificar se era o original, o dos anos 2000 ou a
animação de 2018, então tomei liberdade para trazer o com Jim Carrey, que sinto ser o mais certeiro para o
tema), logo me veio na cabeça o clássico "A Felicidade Não se Compra". Ambos os filmes falam sobre o
almejar dessa felicidade que não parece nos pertencer. O Grinch, rejeitado pelos Quem quando bebê, acha
que alcançará sua felicidade somente quando os ver na miséria e tirar deles o que mais amam: o Natal. Para
Bailey, protagonista do longa de 1946, a felicidade que ele deseja está profundamente ligada a uma nostalgia
por sua própria juventude e uma frustração com a vida que leva. Embora os filmes tenham tons
completamente diferentes, a resolução é a mesma: eles alcançam a felicidade ao notarem que tudo que
almejavam sempre esteve ali. Mas isso não acontece, obviamente, antes que fossem inundados por um
sentimento de culpa. Grinch, após roubar o Natal como desejava e ver que os Quem continuavam alegres,
percebe que o Natal não era só sobre presentes e, quando seu coração “cresce três vezes em um dia só”, ele
se vê obrigado a correr atrás e desfazer seus erros, salvar Cindy Lou e devolver os presentes. Imagine sua
surpresa ao ser recebido de braços abertos por quem pensava que o odiava? George Bailey, ao ser
confrontado por anjos no momento mais sombrio de sua vida, percebe o quanto é amado e ama aqueles ao
seu redor, e vê no que menosprezava uma vida repleta de pequenas alegrias verdadeiras. O final com
lágrimas e pedidos de desculpas é para emocionar qualquer um. Existe tanta culpa no tentar ser feliz, que
por vezes esquecemos de olhar em volta e ver o que realmente nos está a fazer bem.

O jovem George Bailey, sobrecarregado por suas
obrigações familiares e um senso de responsabilidade
para com a sua comunidade, sente-se preso a uma
empresa na qual nunca teve interesse de trabalhar, e a
uma vida que nunca quis viver. Conforme envelhece, vê
sua juventude, sonhos e oportunidade ficarem para trás.
Entretanto, ao contemplar terminar sua própria vida,
encontra um grupo de anjos que mostram-lhe como sua
família e amigos estiveram torcendo por ele para que
superasse esses momentos difíceis.
Não é porque a época do ano pede o clima das festas que
os escolhidos desse mês foram dois filmes de Natal, 

[Ana Junqueira, 'Sol', 22 anos. @restlesssol_ em todas as
redes. Formada em cinema e voluntária no Projeto Curinga]

O Grinch (2000), de Ron Howard.

A Felicidade Não se Compra (1946), de Frank Capra

Curinga | 11



A cada dia que passa fico pensando
nas coisas que poderia ter feito.
Talvez isso o tornaria um dia
melhor, de certa forma, mas não sei
ao certo.
Não sei se estou onde me imaginava
há um ano atrás... tanta coisa mudou
nesse período.
E sempre volto para o mesmo lugar.
A insegurança de que estou fazendo
o que realmente quero ou não
Ou que, de alguma forma, isso é só
um ciclo que nunca acaba e sempre
vou me culpar por não seguir minha
intuição e saber o que realmente
quero.

[Juliana Veríssimo, 18 anos, cis, branca, estudante de
Administração, @verissimo.juh IG]

Sem título... e devaneios

[Arte por  Juliana Brunes, @jubrunes no
Instagram (Arte adquirida na internet, caso e
autorie queira a retirada, favor entrar em
contato)]
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Às vezes eu sinto a felicidade tão longe,
como se estivesse correndo e meu caminho
fosse interrompido por um grande abismo.
Um abismo de culpa e pressão, o qual deixa
a felicidade do outro lado. O pior de tudo é
que essa culpa e pressão não são minhas.
Foi a sociedade que me impôs. Pressão em
ser a melhor. A mais bonita (claro que de
acordo com os padrões sociais
majoritários), a mais inteligente, a mais
legal e educada, a melhor filha. Mas o que
eu quero ser? Será que se esqueceram?
Uma “falha” e a quebra de expectativas
gera uma culpa. Uma culpa quase que
magnética, a qual é capaz de me puxar
abismo abaixo.
Sabe, eu não vejo que apenas serei feliz se
for a melhor, porém essa busca incessante
por uma felicidade artificial carrega uma
culpa consigo e desvinculá-las parece ser
impossível, contanto que seja sua vontade e
felicidade.
Todos nós temos momentos, momentos de
vitórias e derrotas, e está tudo bem! Somos
seres humanos e estamos em um processo
evolutivo, errar e aprender, sorrir e chorar
faz parte da metodologia. Por fim, lembre-
se: ao encontrar o abismo grite e, ao ecoar,
você verá que ele não é tão fundo quanto
parece. Escalar não vai ser impossível e tua
felicidade estará disponível ali, ao seu
dispor.

[Victória Secco Pizzirani, 20 anos, feminino, estudante de
Arquitetura e Urbanismo, voluntária do Projeto, @vick_pizzirani]

Abismo para a felicidade

[Arte por Marcela Scheid @marcelascheid no Instagram (Arte
adquirida na internet, caso e autorie queira a retirada, favor entrar

em contato)]
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O FUTURO É AGORA

Coluna

O paradoxo entre a infância e a velhice é
ainda um dos maiores fatores que nos faz
diferenciar a moral e ética que algumas
pessoas decidiram seguir pela vida. Neste
texto, Alex nos convida a repensar um
pouco sobre a relação felicidade e culpa
que alguns sentem quando o Outro se
encontra em algum destes paralelos.
A idade traz mudanças nos nossos
comportamentos desde a infância até a
velhice e ocasiões derradeiras. Quando
crianças, compartilhamos alegria de existir
com aqueles que nos cercam. Nossas mães,
pais, irmãos e demais.
Infelizmente, para um futuro não tão
distante, talvez presente em muitos
lugares, a felicidade se esvai daqueles que
avançam na terceira idade. Os asilos estão
cada vez mais cheios e a perspectiva é que,
com o avanço tecnológico, as pessoas
comecem a perder os próprios registros e
identidades. Sendo assim, apagadas do
mundo digital e daquilo que um dia já
foram.
Com a capacidade de separar pessoas, a
internet e as tecnologias digitais estarão
cada vez mais presentes na aquisição de
medicamentos e produtos não tão
essenciais, mas que farão com que aqueles
que sejam deixados nestes ambientes
morram pagando e ainda perpetuando as
dívidas aos parentes.
Sejam elas planos de saúde, de
medicamentos, de estética, dentre tantos
outros que o marketing se aproveita.
É de se questionar se a felicidade ao nascer
e crescer não pode ser aplicada à tenra 

idade. Afinal de contas, não foram eles
quem nos ensinaram a construir nosso
caminho? A culpa vem quando a alienação
virtual descrita por Gibson em seu romance
Mona Lisa Overdrive, toma o espaço do que
nos era querido ante a virtualidade que não
nos garante muito.
Assim, como sentimos felicidade ao ajudar
ao próximo? Por que é relegada a perda de
identidade daqueles que estiveram por
tanto tempo entre nós? O futuro tende a ser
incerto, mas algumas coisas podem ser
ainda piores quando caminhando dessa
forma no presente.

[Alex Pereira Rodrigues (@alexesoh), homem cis, 28 anos, pardo,
homossexual. Atua como escritor de ficção científica no gênero biopunk,
professor, revisor, tradutor e estudante de Letras na UEMG. É redator no

Projeto Curinga]

["Homem morando onde não lhe cabe mais", Arte por Susano
Correia, @susanocorreia no Instagram (Arte adquirida na
internet, caso e autorie queira a retirada, favor entrar em
contato)]
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Desde que eu só era imaginada, você já me conhecia. Quando soube da minha
existência, você escolheu meu nome. Foi determinante na maioria das minhas
escolhas. Até que um dia você teve que partir e tudo piorou.
Você sempre esteve aqui. Nunca tive um dia em que não pensei em você. Eu nunca
existi sem a sua existência. Simplesmente não é possível que isso esteja
acontecendo. Não existe um mundo sem você, não existe! Como poderia? Se é
verdade que você se foi, se isso aconteceu mesmo... Espera... Estou me
desfazendo...
Não parece real, é um pesadelo, vou acordar a qualquer momento. Vamos... Já
estou dormindo há tempo demais! Preciso que algo me acorde, preciso voltar à
realidade e confirmar que tudo está bem, vai ser só mais um dia de trabalho e logo
vamos nos encontrar novamente como sempre foi, não é? Logo você vai me
receber sorrindo e com o amor que só você me dá. Vamos, despertador... Toca, eu
imploro!
Meu corpo está dormente, passo as horas em flutuação, a realidade se perdeu. O
tempo parou. É, foi isso. O tempo parou. Não tem nada a ser feito, não tem nada
que vai te trazer de volta. Onde foi que eu estive esse tempo todo que não
aproveitei cada segundo da minha vida do seu lado? Porque desperdicei tanto
tempo com nem me lembro o quê? Por que eu não estive mais presente? Porque eu
te desperdicei tanto?
Os dias passam. Não acredito. É desumano ter que voltar ao trabalho assim.
PORRA! Tem gente rindo, se divertindo, comendo, como se nada tivesse
acontecido. Como elas têm coragem? Como o mundo se atreve a continuar, sendo
que você se foi?
Alguém me explica! Isso está errado! Ninguém tem noção da gravidade? O mundo
acabou, a felicidade já era, saiam desse riso alienado e chorem! É o que resta! Sinta
essa dor! A dor é tudo o que restou então sinta! Ela não está mais aqui! Ela se foi,
ela foi abandonada embaixo da terra por todos nós!
Espera. Como assim nunca mais poderei te ver? Meu casamento está marcado, eu
sei que você já comprou seu sapato, por que você não vai mais? Quer dizer que se
algum dia eu tiver filhos eles nunca vão te conhecer? IMPOSSÍVEL! ME NEGO!
COMO POSSO TENTAR SER FELIZ SEM VOCÊ AQUI?
Será que se eu fingir que você vai chegar tudo será mais fácil? Como aconteceria?
Como você me aconselharia? Fale comigo, por favor! Se você estivesse aqui... Diria
que está feliz por mim, que não quer que eu pare, que não quer lágrimas, pois está
bem. “Seja feliz, apesar disso. Você consegue! Não deixe a tristeza te vencer”.
Você não se foi. Você vive em mim agora. Sou grata e feliz por ter te conhecido.

Apesar dos pesares

[Bianca, 24 anos, mulher branca, cis, psicóloga, momentaneamente
em crise com o vir-a-ser, redatora e revisora no projeto Curinga, ig

@biancabrbz]
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Um dia antes do meu aniversário e o
último aniversário que passei com a
minha avó.
Sinto culpa por apenas eu lembrar dos
momentos que passamos juntas, de sua
doença ter levado tudo isso embora,
fazendo com que você não se
lembrasse de tudo que viveu na vida.
De não lembrar das coisas que um dia
foram importantes, mas,
principalmente, a culpa de que eu
adorava como você nunca esquecia de
segurar a minha mão e de saber que
desistiria de tudo se eu precisasse de
ti.
Sinto culpa por sentir felicidade ao
lembrar dos momentos que passamos
juntas, por ter me criado como filha e
por segurar minha mão, mesmo
sabendo que nunca mais vou ter essas
sensações de volta sem sentir esse
aperto no peito que é a falta.
E, principalmente, por ter-me feito
sentir na pele que pode-se fazer luto
por alguém que ainda não está debaixo
do chão e que pode-se ver alguém em
outras coisas.

[Carol V Zaros, voluntária flutuante]

[Foto por Carol V Zaros]

Curinga | 16



[Gabi Marthins, poetisa, 20 anos, estudante de Letras, voluntária
flutante]

Tradução: "Se culpar não vai mudar nada | Apenas seja feliz."
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CLAREANDO

Coluna

A sua e a minha liberdade
se confrontam
e afrontam uma batalha que
o ganhador
é o contido
tu age como se eu fosse
barro
e me modelar com suas
mãos conservadoras
fosse trabalho artístico
eu sou podada em plena
primavera
mas meu tronco resiste.

Felicidade em cheque

[Maria Clara Daniel, 20 anos, mulher cis, branca; Estudante de
Psicologia, @_outro_eu no Instagram, redatora fixa]
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Saudações, curingas!
 

Dessa vez, não só finalizo uma edição inteira de reflexões, questões e
movimentos — pessoais e coletivos — mas finalizamos juntes um ano muito
desafiador. O final dessa revista tem muitos finais e outros tantos inícios.

 
Posso descrever 2020 simplesmente como "surpreendente". Apesar de todas as
dores e dificuldades maiores do que sequer conhecíamos ao longo do ano, as

quais dispensam necessidade de exemplos, muita coisa floriu e frutificou.
 

Por aqui, principalmente. Já seria um enorme feito termos (re)construído esse
projeto num período normal, cercades de pessoas amadas que nos apoiassem.

Mas fizemos isso, erguemos esse projeto, em meio à pandemia.
 

Sentíamos medo pelas nossas vidas e pelas de quem amamos, sentíamos a
frustração das paralisações, dor, solidão e desespero que pareciam infinitos. E
no meio disso tudo, juntamos pessoas de todo canto, gente amorosa e disposta

a criar e cultivar o Curinga e umas às outras.
 

Com essa revista, finalizo 2020 por aqui. Sei que o ano novo não faz mágica e
que nossa luta continua. No entanto, coloco de volta a esperança e a energia em

nossos cálices meio cheios e torço pela nossa força.
 

Agradeço a todes, com um amor maior que eu, pelos nossos primeiros passos,
saúdo cada coração que já bateu em mim, Curinga, e seguro as mãos que

entram comigo em 2021.
 

Vamos juntes!
 

Com amor,

Curinga.
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