
Editora Penalux
Guaratinguetá, 2016



  

EDITORA PENALUX

Rua Marechal Floriano,  39 –  Centro
Guaratinguetá, SP | CEP: 12500-260

penalux@editorapenalux.com.br
www.editorapenalux.com.br

EDIÇÃO 
França & Gorj

REVISÃO
Furio Lonza, Roberto Dutra Jr e Adriano Wintter 

PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS
Furio Lonza

ARTE DA CAPA
“Major Tom”, desenho de Joniel Santos (Piauí)

CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Ricardo A. O. Paixão 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

   
G916g          GUARNIERI, Alexandre. 1974-

Gravidade Zero / Alexandre Guarnieri. - 
Guaratinguetá, SP: Penalux, 2017.
       
162 p. : 23 cm.

ISBN 978-85-5833-313-57

1. Poesia   I. Título 

  CDD.: B869.1

     
Índices para catálogo sistemático:

1. Literatura Brasileira

Todos os direitos reservados.
A reprodução de qualquer parte desta obra só é permitida 

mediante autorização expressa do autor e da Editora Penalux.



 19

3 acidentes 

1. o acidente aéreo

em cada aparato de voar, nascido à luz da física
e da aeronáutica, jaz, em potência, a pane da pilotagem
( quiçá retirada da caixa preta sua incorruptibilidade,
toda blindagem abolida desta bolha comprobatória;
guardará no tanque arsênico ou querosene ),
[ o rádio em ruído / a ruína / o pânico / o erro humano
no enredo ou mesmo o fantasma da máquina ]
 
[ “máscaras de oxigênio cairão automaticamente” ]
soube-se que sucumbira sem combustível
sob a asa descarregada exigindo precoce
aterrissagem forçada; as hélices, como se despeta-
ladas, frágeis – ou a fada dos desastres fizesse delas
fitas de poliéster e elastano ( fossem pétalas de lírio
ou estivesse já louco – ou morto no cockpit – o piloto );
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eram brinquedos quebrando, deses-
perançados pelo impacto irremediado:
no rotor do primeiro o mofo, fatal,
como no miolo de uma flor desenraizada;
no segundo, recusaram-se as asas
mastigadas pela falha, no vácuo
para a qual não houve escusa;

a farsa da mecânica deflorando
a ambas, duas borboletas em cada
qual uma asa arrancada, fracassando
no voo – insetos zonzos – um avião
de encontro a outro; a explosão, o
estrondo, a ampla mancha abstrata
tornando aquela noite tão clara;
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hallo spaceboy (I)

Tom, a árvore neuronal acesa,
atracada a seus delírios de guri,
debruçado na sacada para contar
constelações, consultá-las pelo
monóculo da velha luneta herdada
de cecília helena * ou de uma
henrietta * sirius & rhino *
objetos & bichos envoltos em
prisco misticismo * crater &
noctua * órion & horologium *

pléiades & nereidas vagueiam
no oceano noturno do céu
entre cerúleos e tons muito mais
escuros do azul profundo * súbitos
gnus sobre as nuvens de magalhães
em brutas manadas retesando
os glúteos * saltando em bando
no limite de todos os músculos;
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testemunha de lá a maravilhosa
catástrofe que depois ouviu
nos racontos do avô, o qual  
flagrou de perto a fatalidade 
correndo dos destroços cadentes 
em desolada estrada que vencia 
numa madrugada, hora tão alta;

* * *

meses depois,
dentre as tantas travessuras
e prediletas artes lúdicas,
ele brincava excitado
nas crateras rescaldadas,
revivendo o evento com
brinquedos de lata, aviões
que quebrava sem remorso,
despedaçando artefatos de asas
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hallo spaceboy (II)

desde a infância ( manipulando
dioramas de urânio, imaginados ),
acolheu tal fabuloso cenário:
no futuro haveria um trágico parque
temático de aeronaves despencadas
que, de longe, de algum horizonte
de isótopos, pareceria incendiado,
a fogos de artifício esverdeados,
o mês de março, na festa de são patrício,
protetor dos físicos e da fusão a frio
ou ainda em setembro, são josé
de cupertino, protetor de aviadores,
cosmonautas e dos estudantes
em véspera do exame mais difícil; 

irromperia este personagem reativo,
um novo herói da físico-química,
mecanizado e a jato – mistura de ícaro
e hércules, o aço em paralaxe – capaz
de vencer o céu, vergar a gravidade,
avizinhando estrelas aos passos tão
próximos, por territórios
de corpos celestes,
inóspitos,
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desde jovem teve essa dúvida atroz
( ou a certeza premonitória )
se não seria ele próprio
esse mártir metálico
lançado ao espaço
numa cápsula
de plástico
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estrela temporã

certa manhã, conduzido pelo avô, para assistir ao circo voraz
do grand prix, quase pôde supor, púbere ainda, em meio
ao ronco dos motores, o cheiro do combustível, a gritaria,
do que um dia — a Terra, a fé, a família — abdicaria
seria possível, assim tão precoce ? antevia o exílio, o martírio,
como nos santos do catolicismo; seria possível assim
tão terrível o destino entrevisto, ( a epifania mirim ) dentro
do sonho de menino ? e assim foi Tom, “o santinho”
( “o guri era um capeta!”, diziam )
visitar seu primeiro templo:
delírio, óleo diesel
velocidade & medo
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