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Agora é que eu quero ver como as 
honiossexualjstas e assemelhadas vão se 
virar, pois a realidade é muito maior 
que os nossos desejos. Estou me re-
ferindo ao caso Mário Franco' Rubinete 
acontecido em Belém do Pará em 
meados de setembro. Para aqueles mal-
h umoradc,s que protestam da cobertura 
de assuntos políticos como extra-gay, 
agora como é que fica? 

Mano Franco, conhecida boneca 
paraense, pediu asilo ao consulado 
honorário da Bélgica em Belém, deon-
de acabou expulso e preso. Procurou 
parlamentares da oposição e restou lon-
go depoimento onde confessou-se agen-
te provocador do DOPS encarregado de 
criar falsos atentados terroristas para 
incriminar terceiros, etc. e tal. Denun-
ciou uma série de pessoas como mem-
bros do CCC (Comando de Caça aos 
Comunistas) e coisa e tal. A polícia está 
"investigando"... 

E dai? O que tem o leitor de Lam-
pião com isso? 

Primeiro, entre os atos confessados 
pela nossa Mata Hari tupinambá, está 
o de ter alado no Pará um movimento 
gay a mando da polícia para implicar 
políticos da oposição. Grave. Espera-se 
reações tão veementes quanto às supos-
tas tentativas da Convergência Socialis-
ta em "arrebanhar" homossexuais para 
serem usados como "bucha de ca-
nhão". Uma no cravo e outra na fer-
radura. Há sintomas de que a direita e 
a extrema direita andam querendo 
manipular o movimento gay. Um tal 
Zanini, de uma dessas Falanges di-
reitistas que pululam por aí, disse no JB 
"não ter nada contra os homossexuais, 
mas não aprova o uso de remédios para 
assumir formas femininas". Como um 
grande número de homossexuais não 
suporta trastis, não acho a frase des-
provida de sentido divisionista e sor-
rateiro. Agora, êsse movimento gay do 
DOPS paraense... 

Pior é que isso tem precedentes his- 
tóricos. Hitler, no início da sua ascen-
são politica, teve pleno apoio das 
milícias populares nazistas SA, com-
postas em grande parte por homos-
sexuais, e depois as massacrou para ob-
ter o apoio do exército. Visconti já nos 
mostrou isso muito bem naquele filme 
Os Deuses Malditos. Se a esquerda em 
geral evita os viados, por sua vez a

direita costuma utilizá-los, antes de ex-
terminá-bs. Oculto da perfeição física, 
da autoridade, da força atlética - 
mitos da direita - tem mais atrativos 
para o homossexual incauto do que a 
mitologia da esquerda: trabalho, paz, 
igualdade. Não quero dizer que os 
viados tendam a ser de direita, mas sim 
que a direita é que é viada. Portanto, 
todo cuidado é pouco. 

Outro aspecto csnis do caso Mário 
Franco refere-se às atitudes das au-
toridades diante das denúncias. O 
secretário de segurança do estado disse 
"que iSSO é coisa de gay, não merece 
consideração". Um dos acusados, 
Rubinete de Tal, definiu o acusador 
como "um gay maluco". E  Ministro 
Abi-Ackd chegou a considerar suspeita 
a sanidade mental do implicado. Essas 
respostas revelam um preconceito 
quase supersticioso, que aliás vai contra 
o praxe judiciário de que qualquer

acusado é inocente até prova em con-
trário. E olhem que no caso era o 
acusador... Segundo essas autoridades, 
o homossexual seria um ser de per-
sonalidade exacerbada, sujeito a altos e 
baixos de humor, sedento de exibi-
cionismo, capaz de atos impensados, 
criminosos até... Êpossível que o cara 
seja mesmo maluco (todo mundo sabe 
que consulado não dá asilo e Belém está 
a poucas horas de vôo da fronteira da 
Guiana Francesa) mas isso não altera 
nada. Seu depoimento, entretanto, é 
(ao preciso e detalhado, que pelo menos 
alguma coisa deve ter de verdade. 

Viram, queridas, como quer quei-
ramos, quer não, acabamos sempre en-
volvidos por política ou coisa parecida? 
E apenas uma questão de lado. 

Já que estamos com a mão na mas-
sa, aproveito para alertar os caros 
leitores para a onda de moralismo que

aia o pas Se olharmos bem, veremos 
que também é coisa de política... Um 
certo Curador de Menores que ordenou 
o recolhimento de publicações imorais, 
orgulha-se das ligações que mantinha 
com a linha dura, no auge da repressão. 
No Congresso, um obscuro senador 
capixaba, Dirceu Cardoso, que ainda 
não escolheu partido (advinha qual vai 
ser?!) investe contra o cartaz de um fil-
me que retrata uma melancia considera 
indecente, quer detalhes da vida con-
jugal de cada membro do Conselho 
Superior de Censura (que ele odeia por-
que anda liberando tudo), e quer exibir 
o polémico filme japonês O Império dos 
Sentidos para os outros senadores 
'saberem o que andam liberando por 
aí". Detalhe: quer excluir a única 
mulher do Senado desta matinê ci-
nematográfica. Eunice Michiles. 
Rafada Mambaba perguntou: "será 
um dos nossos? Ou terá receio de não se 
conter e beliscar a colega de plenário? 
Seria cômico se não fosse trágico... 

No fundo no fundo, essa história 
toda me lembrou um velho artigo de 
Pasolini (Os Nixons italianos), que 
coma exatamente assim: "Vi, ontem, 
por alguns instantes na televisão a sala 
onde estavam reunidos os dirigentes 
que há tantos nos governam. Da boca 
daqueles velhos, obsessivamente iguais 
a si mesmos, não saiu urna só palavra 
que tivesse qualquer relação com aquilo 
que conhecemos ou estamos vivendo. 
Pareciam velhos asilados que há anos 
habitassem um universo concentra-
cionário: havia qualquer coisa de morto 
na sua própria autoridade, autoridade 
que ainda, apesar de tudo, ainda 
emana dos seus corpos... " Falou e dis-
se. (João Carlos Rodrigues) 
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xaaa atem ua muna pervertida que qualquer autoridade encarregada tia exatamente em nome de quem? Há um 
freqüenta o local: teria ele enxergado as 	 defesa dos menores passar pelo local: 	 mês atrás explodia-se, se incendiavam 
crianças que [á estão (e em centenas de 	 muito menos, tomar qualquer provi- bancas de revistas; agora, abate-se 
outros pontos da cidade: e não apenas 	 dência para efetivamente, defender os sobre elas a biliz moralista. O terroris-
nas calçadas dos bares, mas nos sinais, 	 menores que lá estão. 	 mo é o mesmo, e igual é o discurso. As 
nas esquinas de grande movimento,	 Santa hipocrisia! Crianças podem	 vitimas? O jornaleiro, o jornalista, o 
etc.), algumas obrigadas a trabalhar 	 sei- torturadas, exploradas, executadas	 jornalismo, a imprensa livre, a liber-
desde os oito anos de idade? Conse-	 (sim, elas são, eàs dezenas, na Baixada	 dade de expressão. O Curador de 
guina ele arrancar sua consciência do Fluminense: a maioria das vitimas 	 Menores diz que o acesso às revistas 

aparentemente se debate, e fazê-la ver 
que não existe maior forma de perver- 
são que esta a que aquelas crianças es- 
tão entregues? E, eu pergunto ainda: o 
que o Sr. Carlos Meio, suposto defensor 
destas crianças, tem feito quanto a esta 
forma de perversão? Nunca vi, em 
minhas muitas noites de Amarelinho, 

oceano de seios e humbuns em que 	 -	 -- matauores cc ia, eunoras e 	 c 
têm menos de 18 anos), podem dormir 
nos bancos de praça e ser efetivamente 
corrompidas e desvirtuadas pela sub- 
nutrição, pela fome crônica; tudo bem, 
desde que não possam ler (como se 
tivessem , aprendido a fazê-lo) revistas 
eróticas. 

O Sr. Carlos Meio está falando

croucas java as crianças a masturuaao; 
a masturbação leva aos tóxicos e estes 
conduzem ao comunismo; num pais 
onde as crianças merecessem realmente 
alguma proteção, uma autoridade en-
carregada do setor que fizesse uma 
declaração desse tipo deveria ser su-
mariamente afastada; por incompetên-
cia. (Aguinaldo Silva) 

1 ESQUINA 1 

Quem salvará nossas erianças? 
Sou - e minha obra literária deixa 

isso bem claro - freqüentador de 
lugares que o senso médio considera 
"suspeitos", como o bar Amarelinho. 
Neste local, nos últimos tempos de in-
vestida contra o boom das revistas 
eróticas - que, para o Sr. Carlos Meio, 
Curador de Menores desta comarca, 
parece ser o grande responsável pelo 
destino infausto de 15 milhões de crian-
ças carentes (sic) deste pais, tenho ob-
servado, mais que a interessante fauna 
que o freqüenta, as crianças que lá es-
tão, a vender desde o amendoim tor-
radinho até as rosas murchas colhidas 
na lixeira do Mercado das Flores. São 
crianças, sim; algumas, com menos de 
cito anos. Sem falhar um dia, mesmo 
nas madrugadas chuvosas e particular-
mente, frias deste final de setembro, lá 
estavam elas - são dezenas - a exer-
cer o seu oficio que beneficia não se 
sabe exatamente a quem (certamente a 
algum adulto, não a elas). 

Alguns metros adiante do Amare-
linho existe uma banca de revistas que 
permanece aberta a noite inteira. Por 
mais que forçasse a minha imaginação 
- e, vocês me dão licença, ela é mais 
criativa que a do Sr. Carlos Meio -, 
não consegui pensar numa daquelas 
crianças a amealhar os cruzeiros ob-
tidos na venda dos amendoins e das 
rosas murchas para poder comprar com 
eles o último exemplar de Erótika, 
PriVé, etc... Não, nenhum raciocínio 
tortuoso me fez ver aquelas crianças 
famintas, esquálidas, reunidas num dos 
cantos mais escuros do noturno Passeio 
Público, a folhear, excitadas e pre-
coces, o exemplar especiallssimo do Ele 
& Ela Fora de Série. 

Eu me pergunto se o Curador de 
Menores freqüenta outros locais além 
da vitrina, nas bancas de revistas, 
dedicada às pubticações eróticas. Eu 
me pergunto se, tendo algum dia sen-
tado no Amarelinho, ele chegou a ver, 
mergulhado que vive em suas preo-
cupações de suposto moralista, alguma

Roteiro gaio 
da alegre. 

Porto Alegre 

Há pouco tempo voltei de urnas férias pelo 
norte e nordeste do Brasil, onde pude constatar o 
maravilhoso contraste que existe neste pais di- 
vino, pois como moro noSul a mudança foi muito 
pitoresca e saudável. Mas o motivo desta não é 
falar da viagem, mas sim agradeces- a "mão" que 
o Jornal lampião me deu, através de seus roteiros 
já publicados em números anteriores, referente a 
lugares entendidas de Belém, Brasília, Belo 
Horizonte e outras cidades. Foi muito bom ,apesar 
de algumas vazes o roteiro não ter sido muito fiel. 
Mas afli. Q5 não perib tempo fazendo "fcxiing" 
Por isso, muito entusiasmado com a viagem, 
resolvi tomar a liberdade (afinal sou um leitor as- 
siduo) de lhes escrever e enviar também um 
roteiro completo e FIEL das casas entendidas de 
P. Alegre, cidade que amo. Se desejaram 
aproveitar, eia o que acontece por aqui, na In- 
tegra: 

BOITES: 1) FLOWER'S, na Av, Indepen-
dência 908; dois pisos, bom som. péssimo bebida, 
boa freqüência de entendidos, Magrinha nada a 
ver e alguns casais. Tem .boi.i ótimos nas quar- 
tas e domingos, com o sena saonal Roberto Kes- 
sier. Consumoçlo a Cr$ 150.00 sais direito a nada. 
o que acho um absurdo. Mas, tem suas quali- 
dades. 

2) NUMBER ONE, Rua Conceição, 500, 
trocou de proprietário e as coisas mudaram 
muito, pois antes era apenas o exclusivo para as- 
tendidos. Hoje dá de tudo. Consumação a Cr$ 
15000, com direito a um drinque, E uma casa

bem grande, com dois ambientes. Tem ibowo 
bons nos sábado e domingo. 

BARES: 1) MISTURA FINA, quase ao lado 
do Fiower's. E um bar vale tudo, mais para o luis 
de noite, depois de muitas tentativas inirutiferas 
em outras casas. Pessoas folclóricas por lá cir-
culam. Vale a pena conhecer 2) GOSTO DE 
MEL, Rua Santo Antônio, 836, salvo engano meu 
o melhor lugar atualmente em P. Alegre. Um Bar 
pequeno, decoração gostosa e pratos gostosos. 
Peça e repita o quibe da casa. E uma delícia. As 
pessoas que freqüentam vão desde o entendido 
classe A até o miché na base do "gigolô ameri- 
cano". Um bar para ir cedo, caso desejar mesa. 

3) BON AMI, não é exclusivamente enten-

dido. Fica na Av. SalgadoFilho. Dá de tudo, des- 
de casais, mulheres desacompanhadas e enten- 
didos muito camuflados. Mas vale a pena sentar e 
pedir um choppe e trocar olhares aventureiros. 4) 

PETER PAN, exatamente igual ao Bois Atol, 
quase ao lado deste, caiu parte subterrânea, onde 
tudo pode acontecer. Escuro e muita fumaça e 
cheiro de batata frita. Mas aconselho também 
urna passada. Quem sabe... 5) TUTTY'S. Na 
Galeria Independência, muita camuflagem. 
Deve-se ter muito tato. Eu particularmente já tive 
ótimas experiências. Além dos lugares fechados, 
há os lugares para o "footing", mas não som- 
selho, a não ser muito cedo pela Rua da Praia, 
onde muita coisa acontece e os homens são lindos 
de morrer.

Os cinemas, a tentativa pode ser em todos. 
Quanto a saunas existem três, em categorias bem 
distintas: SAUNA GAUCHA (Rua Cristóvão 
Colombo) onde Sodoma e Gomoira ficariam en-
vergonhadas; SAUNA RIO BRANCO (Rua Rio 
Branco), bem cuidada, cora uns massagista in-
teligente e "inteligente". Vale a pena lazer uma 
bcw' massagem. SAUNA LUCAS DE OLI-

VEIRA (Rua Lucas de Oliveira, quase esquina 

24 de Outubro), um lugar chlc, para o entendido 
que gosta de namorar perto da lareira (com obras 
de arte). na piscina rodada de muitos verdes e 
estátuas, mas não se entusiasme muito. Há reser-
vados. Não caia na asneira de ir na SAUNA 
GUAIBA (Ramiro Barcelos), pois lá você poderá 
se- linchadol Uma lástima, pois em matéria de 
sauna, é realmente a melhor. 

Se você tiver sorte, peça a alguém (entendido, 
é obvio) que o leve até o BATACLÃ. Não envie o 
endereço a pedidos. E preciso indicação local. 
Um local incrível, para ver e não acreditar. Vá 
sem susto. Rapazes recrutas (e não) tiram outros 
rapazes nada recrutas para dançar boleros e sam-
ba-canção e onde a discoteca é rigorosamente 
proibida. Evite caminhar muito tarde da noite na 
Independência, pois os travaria estão agressiva  
você "paga o pato". Fora disso, "lavo as minhas 
mãos". Na certeza de ter cooperado um pouco 
com o nosso mundo maravilhoso, despeço-me 
enviando nova cumprimentos a todos os elemen-
tos do Lampião. Abraços. (A. Gmmlo) 
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Por trás 
do mictório, 
uni policial 

Amado de uma marreta, Cony Littman, o 
número um do movimento ecologista de Hambur-
go, e homossexual declarado, passou á ação: des-
truiu o espelho instalado no fundo de um ba-
nheiro público no centro daquela cidade da 
Alemanha Federal. Como se esperava, ele encon-
trou, atrás do espelho, um corredor que levava a 
um pequeno quarto. Deste quarto, o ecologista. 
conhecido em todo o pais por seu firme enga-
jamento em favor de uma melhor qualidade de 
vida, viu uma pessoa desaparecer correndo. As-
sim, os homossexuais hamburgueses encon-
travam, finalmente, a prova: o que a policia local 
sempre negou, existe, na verdade, há muito tem-
po: as autoridades locais vigiam mais ou menos 
sistematicamente os homossexuais, através doe 
espelhos de fundo rabo que permitem aos "eu-
carregados da moral pública" observar, de uma 
peça ao lado, tudo o que acontece num mictório 
público. 

A descoberta dessa prática pela policia local 
tornou-se, em pouco tempo, um prato delicioso 
para os meios de comunicação, sobretudo nesse 
pendo em que não está acontecendo quase nada 
na Europa. Toda a imprensa, mesmo a mais 
reacionária, falou do caso, logo conhecido como 
"o escândalo doa espelhos" O mais espantoso de 
tudo foi justamente a condenação unânime dessas* 
práticas policiais, que, na verdade, há muito tem-
po tinham sido adotadas em Hamburgo, e con-
tinuam sendo utilizadas em outras cidades 
alemãs. 

Descoberto em flagrante delito por Cony Lit-
tman e um grupo de militantes homossexuais, a 
policia haniburguesa não teve outra salda senão 
confirmar a perseguição soa homossexuais. 
Durante uma entrevista coletiva, o chefe da 
policia. Ludwig Rielandt, tentou justificar a ação 
continua dos policiais vo'suru "Desde o final dos 
anos sessenta - ele disse -, temos recebido 
muitas queixas de turistas, bem como de jovens 
que são incomodados pelos homossexuais em cer-
tos banheiros públicos. Eis porque as forças da 
ordem resolveram tomar medidas adequadas 
para proteger ao pessoas que utilizam estes mic-
t&ica". 

Em que consistem estas medidas de protoçac 
dos heterossexuais face às agreaIes dos homos-
sexuais? O chefe da policia hamburguesa ex-
plica; sempre que um agente policial colocado 
atrás de um dos tais espelhos constata um ato 
sexual praticado por um homossexual, trata de 
conduzi-lo imediatamente a uma repartição 
policial Após ter anotado seu nome, endereço, 
etc., o homossexual pode ir embora. Logo depois, 
pelo correio, ele receberá uma notificação, co-
municando que ele está proibido de põe os pés em 
certos banheiros públicos da cidade. Se apesar da 
proibição ele continuar freqüentando aqueles 
lugares, estará sujeito a urna multa de 70 a 120 
dólares. Multas ainda mais duras já foram regis-
tradas em alguns casos. 

O porta-vos da polida hamburguesa. Peter 
Keller, foi instado pelos jornalistas a fornecer os 
números exatos dessas ações repressivas prati-
cadas por seus colegas. "No período de 1973 a 
1975 houve cerca de 1200 proibições de acesso a 
certos banheiros públicos". 

Quantos banheiros públicos estão sob vigilin-
cia em Hamburgo? A policia, inicialmente, só 
reconheceu a existéncia de um caso - exatamen-
te aquele mictório cujo espelho de fundo falso foi 
quebrado por Littmsn. Em seguida, falou-se de 
oito banheiros, e finalmente ela informou que 
mantinham sob vigilância dez mictórios. Os jor-

nalistas voltaram à carga: perguntaram ao porta-
vos da policia quanto tempo eles ficavam em seus 
"postos de observação". Eis as diferentes respos-
tas: num mictório muito freqüntado por homos-
sexuais, a policia mantinha, durante todo o tem-
po, deis "observadores"; em outros a "vigilância" 
em "esporádica", quer dizer, ocorria uma ou 
duas vezes por semana, por período de até duas 
horas. 

Ante a crescente indignação contra as ações 
anti-homossexuais, o Ministro do Interior de 
Hamburgo, um social-democrata como Helmut 
Schmidt - que também começou sua carreira 
xltica como Ministro do Interior nesta mesma 
cidade -' Fez uma declaração pública, dizendo 
que os espelhos de fundo falso eram a herança de 
um tempo em que "o homossexualismo merecia 
outro tratamento no código penal". E, como um 
grande liberal, declarou estes "velhos tempos" 
ultrapassados, e mandou abolir qualquer 

medida destinada a intimidar ou reprimir os 
homossexuais mediante o uso deis tais espelhos. 

Os homossexuais, no entanto, permanecem 
muito céticos quanto às declarações oficiais. Eles 
continuam desconfiando dessas declarações li-
bera'is, quem nem sempre contribuem para 
ajudá-los a sair da clandestinidade, nem con-
tribuem para abolir a repressão, que continua 
existindo em alto grau. A imprensa homossexual 
considerou o "escândalo dos espelhos" como 
apenas a ponta de um iceberg. Ela não acredita 
em tempos mais róseos. E verdade que o pará-
grafo 175 do código penal, que punia os homos-
sexuais, foi abolido há lime anos. Mas não houve, 
em troca, a necessária liheraliz.açáo no terreno 
dos costumes e da sexualidade, o que leva a ad-
ministração de muitas cidades alemãs a violar o 
espirito da nova lei que aboliu a discriminação 
aos homossexuais. Respondendo ás perguntas de 
três deputados de Hamburgo, todos do partido 
social-democrata, as autoridades locais admi-
tiram a instalação de pelo menos quatro espelhos 
de fundo falso, em mictórios públicos, após a 
abolição do tal parágrafo 175. "Não pensem, 
senhores" - disse um policial encarregado de 
vigiar mictórios - "que este trabalho era 
agradável para nós. Como os senhores podem 
imaginar, ido tipo de coisas acontece nestes 
locais. E me permitam evitar os detalhes a res-
peito". 

O mais chocante de toda essa história, mas 
talvez o mais significativo, é que os homossexuais 
que freqüentavam estes mictórios em busca de 
aventuras sexuais (e não são pouca os homos-
sexuais que preferem os mictórios para suas 
caçadas) suportaram tal repressão durante onze 
anos, sem denunciar aos ativistas homossexuais o 
jogo sujo da polida. 

Apesar das ações em favor dos direitos dos 
homossexuais, a repressão não vai parar. A vi-
gilância nos mictórios vai continuar, talvez de um 
modo menos visível, mas ainda mais eficaz. Os 
homossexuais para quem os banheiros públicos 
eram o último refúgio de sua liberdade sexual 
serão menós molestados que antes. Quanto à 
"listas rosas" que continham os nomes dos ho-
mossexuais. elas não vão desaparecer, apesar das 
declarações das autoridades policiais, segundo as 
quais tais listas nunca existiram. A A moral do 
"escândalo dos espelhos" nos convida a refletir 
sobre as liberdades individuais nas sociedades 
capitalistas mais avançadas: mesmo ai, ainda não 
se atingiu o estágio supremo da liberdade. (AnUas 
Lalcbt) 

Livros novos pra você 
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Manuel Puig 
246 páginas, Cr$ 300,00 
Um esquerdista, membro deum grupo cl*n-

destino, e um homossexual acusado de corrup-
ção de menores, presos na mesma cela de um 
cárcere argentino. é - este o ponto de partida do 
livro mais Inatigante do autor de "Boquitas Pio-, 
ladas".

Daniel Outrin 

192 páginas, Cr$ 300,00 
Anarquista, homossexual (mas casado 

heterossexualmente e coto filhos), Daniel 
Guérin, na série de ensaios reunidos neste livro, 
gira sempre em torno do mesmo tema: a liber-
dade sexual. -

PROFISSIONAL DA VOZ, nível supe-
rior, 35 anos, 1,83m, 72kg, cab. e barba cas-
tanhos, romântico, assumido e discreto s/ 
preconceitos, deseja corresponder-se can mi-
tendidos ei mais de 25 anos. Foto na 1 carta, 
Roberto - Cx. Postal 4471 - Rio de Janeiro 
—RJ—CEP. 20.100. 

SOLITÁRIO, jovem, bem dotado, bom 
nível social e intelectual, deseja entrar em 
contato com entendidos p1 fins afetivos e de 
amizade. José Carlos - Tel. 274-1516 - Rio 
deJaneiro. 

RAPAZ ATIVO, 30 anos, 1.88m e nível 
superior, procura parceiros discretos, de bom 
nível e idade acima de 25. Gilberto Rodrigues 
da Silva - Cx. Postal 5151 - Rio de Janeiro 
—Ri —CEP. 22.190, 

PÁSSARO DE PRATA, a procura de 
amizades sinceras e duradouras, ei jovens 
sensíveis e inteligentes. Estudante secundaris-
ta. 18 anca, 1,60m, olhos ecabelos castanhos, 
simpático e atraente. F.A.B.R. - Av. H. 
1240— Conjunto Ceará 1  - ETPA - For-
taleza —Ceará - CEP. 60.000. 

ATOR, 22 anca, solteiro, 1,77m, 67kg. 
bigode, olheis verdes e cabelos castanhos. Sei 
da MPB. e gostaria de dividir meu teto e/ al-
guém, sem grilos, sem medo. Sérgio Oslo - 
Cx. Postal 895— Porto Alegre —RS —CEP. 
90.000. 

GAROTO, vestibulando de Comunicação, 
deseja corresponder-se e/ pessoas discretas, s/ 
limite de idade, para um relacionamento 
afetuoso. Foto l carta. Roberto H. Ferreira 
- Rua 2. n0 531 - Mondubim - Fortaleza 
—CE— CEP, 60.000. 

"METADES". cabelos e olhes castanhos, 
1,62m, 42 anca, conservada e atualizada, 
deseja conhecer mulheres até 40 anos para 
romance sincero e duradouro. Cx. Postal 4547 

 —RiodeJaneiro — CEP. 20. 100. 
UMA PORÇÃO DE AZUL nos olheis para 

dar, 18 anca, louro, adorando curtir tudo que 
é legal, quer se corresponder com rapazes até 
25 anos, para amizade ou algo mais, que 
sejam ativos. Foto 1a carta. BrenoS. Lacerda 
- Cx. Postal 2315 - Porto Alegre - RS - 
CEP. 90.000. 

DUAS AMIGAS desejam corresponder-se 
ei garotas de qualquer pau-te do Brasil, in-
dependentes de cor, idade, religião, status. 
de... Somos duas ótimas amigas. Ambas 
temos 21 anos e cursamos o supletivo de 20 
Grau. Marlene e Rosa - Rua Diário de Per-
nambuco, 218— Caruaru - PE —55.100. 

TELEFONISTA. morena, olheis casta-
nhos, 21 anca, 1,70m, deseja corresponder-se 
coso jovens femininas e entendidas para uma 
boa amizade, ou qualquer outra coisa que 
pinte. Adriana F. Machado - Rua Jagua-
riaiva, 230 - Cidade Patriarca - São Paulo 
—CEP. 03.545. 

PROCURO garotões peludos e bem 
dotados, que sejam do Rio ou SP. Sou gaú-
cho, 38 anos e boa situação. Quer passar um 
final de semana no sul, escreva-me, respon-
derei as cartas que tiverem foto de nu frontal. 
Todas as despesas de avião serão pagas. Paulo 
Ricardo L, Riheiro — Cx. Postal 8021 — Por-
to Alegre - RS - CEP. 90.000. 

REI! VOCÊ £ GUEI? Eu sou. Se 
precisa de amor ou de uma verdadeira amiga, 
me escreva, quero dar e receber amor. Nadir 
Koame - Maria Quitéria, 43 apt9 401 - 
Ipanema —Rio deianeiro—CEP. 22.410. 

CASAL ENTENDIDO, deseja contato 
com homens e mulheres gueis, que comun-
guem com os mesmo pensamentos para a 
amizade e outras transas. A.C,F.B. - Cx, 
Postal 6666— Ag. Calçada - Salvador - BA 
- CEP. 40.000. 

ATRAENTE, discreto, 30 anca. 1.68, 
58kg. Deseja corresponder com pessoas acima 
de 22 anos, que usem bigode ou barba. Foto 
na la carta. Otaner Marken - Cx. Postal 
2366 —Porto Alegre - RS —CEP. 90.000. 

VETERINÁRIO, solitário, 1,70m, 60kg. 
olhos verdes, cabelos castanhos, gostaria de 
manter correspondéncia com rapazes enten-

didos, cultos, educados e discretos. Oduvaldo 
- Rua Flino Barroso, 584 - Bairro de 
Fátima - Fortaleza - CE - CEP. 60.000.

ATIVA, morena-clara, cabelos castanhos, 
olhes negros, 31 anos, discreta, simpática, 
bom nível cultural. Gosto de música, cinema. 
poesia. Desejo corresponder-me com moças 
passivas, se possível foto na 1 carta. Júlia - 
Cx. Postal 44 - Caieiras - São Paulo - 
CEP. 07.700. 

QUERO me corresponder com rapazes 
para séria amizade, tenho 21 anca, moreno-
claro, 1,65m. 55kg, tabeles e olhos castanhos. 
universitário. Manoel - Rua Lago da Man-
tiqueira, 93 - Jardim do Lago - São Bernar-
do do Campo— SP - CEP. 09.700. 

SAMUEL procura contato com Carlos AI-
berto, jornalista, que esteve em Curitiba em 
janeiro. Cx. Postal 7015 - Curitiba - PR - 
CEP. 80.000. 

DISCRETO, boa aparéncia, silvei su-
pa'icr, procura rapazes maiores, discretos, si 
preconceitos sexuais, bem dotados, morenos, 
mulatos e negros para satisfação mútua, s/ 
envolvimentos emocionais. Foto l carta. 
Pedro Pauto Solon - Cx. Postal 344 - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP. 20.000. 

NIVEL SUPERIOR, olhos e cabelos cas-
tanhos. 1,64. 60kg. 30 anca. gostaria de 
corresponder com entendidos ativos para 
relacionamento amoroso. Leu - Rua Campos 
Sales 2.578, apt

o
 01 - Porto Velho - RO - 

CEP: 78.900. 
ATLETICO, ativo, moreno-claro, 32 

anca, simpático e agradável. Gosto de pessoas 
maduras, acima de 50 anca, que sejam ca-
rinhosos e que possam absorver meu carinho, 
que sejam discretos. passivos ou que possam 
topar alguns momentos agradáveis, sem con-
tudo se sentirem constrangidos. José D. 
Camargo— Av. Ipiranga. 345. conj. 1.603- 
São Paulo —SP—CEP. 01.046. 

ESCURO. 30 anca, 1.72. 65kg, discreto, 
simples, intelectual, deseja trocar cartas come 
entendidos até 40 anos, si preconceitos, para 
futuro compromisso, Paulo R. Leandro - 
Rua Alberto Campos. 40/2207 —Ipanema - 
Ri.

BOB, olhos azuis, 1,80. 74 Kg, 27 anca. 
Quero um amigo. Foto na 1 . carta, se puder. 
Cx. Postal 60.069—São Paulo - SP - CEP. 
01.000. 

RAPAZ,jovem. moreno. 1,70m, 27 anos, 
curtidor de música, praia e moto, deseja 
corresponder-se com rapazes de 25 a 40 anos. 
R.A. - Rua Névio Baracho, 264 apt

o
 3— S. 

José dos Campos —SP —CEP. 12.200. 
GAÚCHO, 24 anos, 1,77, 65kg, olhos ver-

des, cabelos claros. Fotos na l carta. João 
Hafner - Rua Hoftmann, 606 apt

o
 904 - 

Floresta - Porto Alegre - RS - CEP. 
90.000. 

ATIVO. Tenho 40 anca, não sou feio nem 
bonito, desejo corresponder-me com rapazes 
mais jovens, sem pinta, para algo além de 
uma boa amizade. Paulo - Cx. Postal 16243 
- Rio dei aneiro— Ri - CEP. 20.000. 

BRASILEIRO. radicado nos states, deseja 
corresponder-se com entendidos de toda idade 
e sexo, que tenham condições de visitar os 
EUA. A.M. 1540 Oak Creek Dr. Apt

o
 206, 

Palo Alto. Calif. 94303— USA. 
NEGRO, universitário, 23 anos, român -

tico e sozinho, deseja se corresponder com 
rapazes cultos, sinceros, discretos e que 
queiram um amigo. Ángelo - Cx. Postal 
25018 - Rio de Janeiro - Ri - CEP. 
20.670. 

QUERO DIVIDIR CASA coso homem 
que escolherei. Sou moreno. 24 anos, 1.85m. 
67kg, voltando de cinco anos vividos em Paris. 
Louco por Arte, música, Literatura, vida. 
Foto na l carta. H. C. —RuaCapoteValai-
te, l465— São Paulo —SP—CEP: 05,409 

Aleøçâo leitonas de Troca-Trocai • partir 
de atara, q..m quiser ter ma auóado p. 
hlk'*do mata s~ terá que umadar. )unto 
co. ele, um sara de sua carteira de ide.-

lidada, Isso é pra es'k*r a so de biclasa 
maléficas, que estão .andando a.c*u 
a~ da suas Inimigas, pra que das receiam 
o.te.na de cartas (é imo mamo 
in§waix ce.te.al) sena saber porquL.. 
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a tanto aparato e escandalosa paraferuála, uma 
festa promovida em um sitio e que convocou toda 
a ala mais Jovem de Brasilia (o nome da festa era 
rçdmha, óbvia aglutinação de roch e maconha, 
e que os Jornais locais não cansaram de divulgar 
durante toda a semana seguinte, e o convite foi 
Impresso em seda de fumar bisado) também foi 
Interrompida por uma numerosa tropa de cho-
que, que foi à festa acompanhada de seus os-
olaria, e Inclusive de espantosos fogos de arlfflclo 
nados para provocar pnko. O pai do dono da 
lesta está envolvido em um longa história onde 
tornou-se a vitima principal, por permitir que sei 
filho promovesse orgia e encontra de marginal., 
e corre o ritos de perder o afilo. Justamente ele, 
que ded.rou aio saber de nade do que estava 
acontecendo porque sei filho foi criado para levar 
a vida que quisesse. Para as outras (auxilias, 
porém, tamanha liberdade sempre traz pro-
blemas. 

É lmposshel aio ligar estes dois acontecimen-
tos - ambos visam apenas dar satisfação á 
moral. Outra incidentes mais graves, ou crimes 
verdadeiras, continuam sem solução, enquanto 
que as bichas e a maccohelroe servem multo bem 
como bodes expiatórios para um sitiema falido 
que, além da moral, não coniegue dar mais nada 
à sua classe média que o mantém no poder. 

Assim, é possível imaginar o alivio estampado 
na cara dos chefes de família, certos de que suas 
filhas não serão dlsvirginadaa e viciadas em lestas 
soar livre e que seus filhos não correm o risco de 
se-em corrompidos por "bichas violentas". Para 
eles, tudo isto é muito mais Importante do que os 
atentada a bomba, do que a violência da direita, 
do que a Inflação e a miainis Juntas. E o poder, 
afinal, sabe porondepisa. (Alexandre Ribondi)

RUADAS 

RATA

LA 

_ 

J.P 

Com esta gravura de Darcy Pen-
teado prosseguimos com a divulgiçio 
de trabalhos nticoa que se enqua-
dram dentro de uma verdadeira e 

sadia cultura guei. O autor é

dos editores do jornal. Este seu tra-
balho, intitulado "Repousd', em 
tiragem limitada (cem exemplares, 
númerados e assinados pelo autor). é 

impriscindiM na usa cdnio de Arte,

CEP 20400, Rio de Janeiro, RJ). 
Apenas CrS 1.000,($) a unidade, tinaM 
Cr$ 100,00 de despesas de correio, E 
ainda esfao à venda os últimos exem-
plares de "Rapaz Reclinadd', a se' 
rigrafia de Luiz Beltramo com que 
demos início à nossa coleçào de Arte 
erótica: você também pode pedi-la 
pelo reembolso. O preço é o mesmo. 

nhccido de todos os que fiem LAM- Peça-o já pelo reembolso postal à Es-
PIÃO: artista plástico consagrado, quina - Editora de Liwoa. Jornais e 
escritor de rara sensibilidade, ele é um Revistas Ltda. (Caixa Postal 41031,
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Pega pra capar eBrs F 
No sábado 21 de setembro, Br.sIa teve sua 

noite cortada ao meios por volta das 24 baias,. 
Rodoviária e o Setor de Dlver.es Sul (que for-
ms o que se poderia chamar de "csraçlo da 
ddad&', aio tosse Brasilia luta apenas de 
•veeidas paralelas que nascem e desembocam ao 
amado) foram invadidos e tomados pela polícia 
que conseguiu, em pouco mala de uma hora, dar 
um Inesquecível daiionstr.çio de força. 

De carta forma, itio aio chega a ser mata 
mente extraordinário. Ë Justamente mata parte 
da cidade que se reunem os travestis., os 
as prostitutas e os sena fregueses. Além disto, aos 
tina de semana, iodos, obrigatoriamente, passam 
pai alh os que apenas vão aos cinemas, os que 
desfiam por horas sem fim nas passarelas que 
ligam a aia sul é asa norte, os soldadinhos es. 
capulidos doa quartéis e que buscam guarida por 
uma noite, os operária da conateuçio dvi e a 
chute média com dinheiro par. gastar. Todos eles 
freqianlam as mesmas bolteu Is Aquarluu. coes 
unia clientela homossexual e, praticamente ao~ 

do, Bataldan, que apresenta maças a go.go) e os 
mesmos bares que, sem exceção, aio dislarçani o 
ar de botequim e que uÊm, sempre, todas as mesas 
ocupadas. 

Aiim quando a policia começou a chegar 
malta gente aio deve ter estranhada afinal, bus. 
tarja, como sempre, apresentar os docamestos e 
continuar buscando diversão mesmo que, visto de 
faia, o espetáculo tenha ares deprimentes a 
rspressio e a hipotética descoutraçio passeando 
lado  lado Desta vez, porém, a coisa mudou de 
figura e uma batida generalizada, que tese o 
patrodalo do Departamento de Policia Federal e 
do Juizado de Minoria, fechos todos os bares e 
unia das boltes - justamente a Aquarini. Mais 
tarde, uma das pumas que aio conseguiu  na-
capar a tempo descreves a cem: "havia de tudo, 
polca de ueif~ policia sem uniforme, cai-
metes, espingardas e metralhadoras. E aquelas 
armas todas apontadas pura a geme. Se tosse 
para contar, eu diria que havia mali de 400 
policials cercando o local." 

A priic. quem tinha doosanlo co po-
dia provar que trabalhava era mandado embora, 
nan o ccnio de que fosse rápido para não ser 
chamado novamente. A cessa parece ter aumen-
tado de proporçid quando, segundo a própria 
polícia, foi encontrada maconha na bcite 
Aquarius, o que teria justificado seu fechamento 
e a prisão de seus treqltentadcrcs, que foram pos-
tos em fila e obrigados a entrar nos ônibus que já 
estavam lá - o que dá todos co indícios de que a 
policia já estava disposta a levar todo o mundo. 
Na delegacia não aconteceu nada que fugisse á 
regra: foram todos identificados, sei-viram de 
motivo de risos (com perguntas do gênero: "o que 
é que vocês estavam fazenda lá?') e foram man-
dados embora. Enquanto isto, outras pascas 
eram sitiadas numa das praças do Setor de Diver-
sões Sul, obrigadas a responder so mesmo tipo de 
perguntas e, em seguida, dispensadas. Quando o 
proprietário da Aquarius chegou. às 2 horas da 
manhã, encontrou a sua casa fechada e já não 
havia quase ninguém que pudesse lhe informar a 
respeito. 

No domingo seguinte, no entanto, no Juizado 
de Menores ouviu certa expIicaçes: a primeira 
era que não havia sido o Juizado o responsável 
pela cedem de fechamento. Na verdade, não 
havia cedem nenhuma e a boite havia sido fe-
chada apenas para averiguar quem era o dono da 
maconha encontrada em seu interior. Curioso é 
que a maconha estava no bolso de seu próprio 
dono, o que, com um raciocínio mais ou menos 
afiado dispensaria qualquer investigação. Em 
seguida, à pergunta do proprietário da baile de 
por que apenas sua casa havia sofrido conseqüên-
cias tão graves, enquanto a Bataklan (a que lan 
moças a go-go) pôde continuar com seu expedien-
te normal, a resposta dada foi bem simplória: 
"Não podíamos fazer isto. Lá havia muitos se-
nhores de respeito." Ditoisto, a Aquanus reabriu 
no domingo mesmo, apresentou seu show e muita 
gente se aventurou a ir até lá ver em que pé as 
coisas haviam ficado. 

No entanto, passado o Inato, cabe perguntari 
e tudo Isto, a que foi? Simples operação de rotina 
co é mesmo para desconfiar que a policia tenha 
empregado tantos homens e tantas viaturas para 
apenas averiguar o local, que tem, digamos, uma 
certa fama de bem pesada? De qualquer modo, 
parece sintomático este excesso de zelo e preo-
cupaçio com a matai pdbitca. AlémI, em mesa 
de um mia, a cidade foi sacodida por duas fortes 
raladas de repressão que deram muito o que 
fala,xa(ém da.boite.Aqemlm lodiada em meio 

IAMPIAO da Esqu(na

A arte erótica de Darey Penteado 
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REVISTA

A enCri*quecedora 
viagem de Ruddy da Zona de Belô 

ao brilho de Ipanema 

Eis uma estrela. Uma estrela que voa nas asas 
de lansL . a quem entregou a cabeça e de quem 
carrega visível o fio de contas, que divide o peito 
com outros colares e balangandês. Ruddy é uma 
estrela que conhece o seu oficio e o exerce como 
um maestro, que, seguro, transforma a orquestra 
au mas coadjuvante do seu talento. 

Eu. confesso agora meto envergonhado, nio 
entendi muito bem quando me convocaram para 
entrevistar Ruddy para o LAMPIÃO. "Um 
cabeleireiro, que escreveu um livro de pomias que 
nem li, e já é entrevístp4o pelo jornal", pensei. 
Ruddy chegou no tua da tarde e dominou o es-
petácoto. Conduziu o chair, como faz no sitio, 
csxn as suas clientes. Fez cosa que todos - ai, o 
Francisco Biitencourt, o Antônio Carlos Moreira 
e a Dolores Rctdnguez - se dobrassem ao em 
talento. E fio atamos nem um pouco arrepen-
didos )Ot isso. 

Leia cada palavra da entrevista. Mas cuidadon. 
tudo pode ser apenas um sonho. porque Ruddy é 
poeta. E peça o livro dele pelo reembolso postal 
da Esquina. Se fio gostar das poesias, corta as 
lotos. Mas fio exagere: o Zeca. coro quem Ruddy 
vive ha seis anos, é terrivelmente ciumento. 

(Alosu*e Nnhdml.

Antstio Carlos - Quando você começou a 
Irausar ssaa de cabeleireiro? 

Ruddy - Bem, eu sempre fui conhecido como 
tantas coisas, que eu já estou assim... sabe? Por 
exemplo- a minha profissão é cabeleireiro. Eu 
trabalho de cabeleireiro, mas as pessoas confun-
dem as coisas. Eu laço travesti no carnaval, nun-
ca o fiz profissionalmente. Uma ecüa de transfor-
maçio. Ganhei vários pImios. Faço uma coisa 
legal, que fica bonita eque todo mundo gosta. Já 
sal até no LAMPIÃO. Fotografia e tudo. Mas 
agora já esevem assim: cabeleireiro, travesti e 
poeta." Isso é errado. Travesti ai não sou. O 
Daniel da Vogas, escreveu: Santinha Trin-
dade, cabeleireiro, travesti e poeta, 

Francisco - Que auda da baa. 
Raddy - Ele falou muita coisa boa de mim. 

Falou bonito e tudo, mas errou. Travesti eu fio 
sou. Pouso fazer o travesti, As pessoas não enten-
dem. 

Francisco - Você faz tra'rmd só .00srusal? 
R.ddy - Só no carnaval e. ás vezes, quando 

tem uma festa ótima de travestis. Eu acho que 
ser travesti é uma ocrisu e fazer travesti é outra. 
Por ism não posso ser rotulado "O travesti". Por 
que nem combina. 

Alceste - fiou iria - travesti, poeta e as-
belsisalro— ud é  qus1*ombdIffiV

Raddy - Não, também não. Eu não gosto de 
ser chamado de cabele,,reiro. Eu detesto rótulos. 

Francisco - E de poeta? 
Raddy - De poeta eu também ainda não en-

tendi. Fiz um livro sem nenhuma pretensão. 
Antônio Carlos - Mas como é que o.çus o 

taisce de você tramar ia cab.paa das pessoas? 
Rudd - Bem, para esse jornal, que real-

mente me fascina pela maneira de dizer as coisas 
claras, eu tinha até vontade de falar. Eu comecei' 
como cabeleireiro quase por acidente. Eu vim de 
uma família que era rica, importante, muito 
machista. Familia de advogados e poUticca. 56 
que, quando chegou. minha vez, já ema. pobre. 

Francisco - Você é de cud 
Ruddy - Sap de Sandinópdls. Minas 

Gerais. 
Francisco - F. — que .asMo omia 

m*sr.,. 
Deteres - TrsAir4I Fa.ailfr Miadra. 
Alente - Como  ara a. capltao? 
R.ddy - José Maria de Pinho, mas eu nunca 

falo este nome. Matei há muito tempo. Construí 
um novo, Eu tinha uns 16. 17 anos, e Belo Ho-
rizonte, que até hoje é uma provincia, um lugar 
terrivel de cabeça, nos anos 50, era pior ainda; 
comecei a ser cabeleireiro porque não tinha outra 
opção. Eu queria ser outras coisas, mas não era 
possível. porque eia Belo Horizonte se xê dava

uma pinta, ás veres só jogava a mio assim... (les-
to)

Francisco - Caiavam a 
Rmldy - Cortavam a mio, pau, etc... 
Alceste - Como rargla o.ome"Rudd?? 
Ruddy - Eu unha vários nomes em Belo 

Horizonte. De alguns neta me lembro direito. 
Quando fui preso, dei o nome de "Cátia", porque 
fio queria dar o meu nome verdadeiro. A policia 
então já me conhecia. Nio que eu fosse marginal 
- aliás, para dei sim -, mas porque eu fre-
qüentava a noite. Em cidade pequena, a polida 
dá sempre de cara com você, mesmo que você aio 
queira. As bichas me chamavam de 'Carol". por 
causa de uma aba universo. Quando eu fui 
trabalhar, aio sabia qual usar es prcrietíria do 
asilo aio gostou de nenhum deles e optou por 
Ruddy, por causa doNureyev. 

Abate - Você falou que .oaheu ae.do 
asbalefrefro. Você tal ma pouco legado pau Isso 
por causa da prodndr... 

Ruddy - É. fui um pouco jogado. Poderei 
lazer outras coisas, se bem que cabelo eu faço 
muito bem. Eu fazia isso em casa, nas vizinhas, 
nas amigas. E fazia bem. AI eu falei: "beta, já 
que fio dá para ser outra ousa. .". Agora ai 
terei de contar corno comecei. 

Alceste - Voei adia que se aio houvesse ous 
rqirssslo, podaria taxa nuns'. calam? 
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Rvddy - Eu poderia, pelo menos, ter feito 

outra coisa. Porque em Belo Horizonte, o único 
que não ficava desempregado por ser homs-
sexual, naquela época, e até bem pouco tempo. 

Dolores - Era cabeleireiro? 
Ruddy - Não só cabeleireiro, mas funcio-

nário público também, porque não via o patrão. 
O patrão era o Governo co Governo estava longe. 
Eu tinha amigos homossexuais que eram fun-
ounárica públicos. Eles nunca largaram o em-
prego, por pior que estivessem de cabeça. Tinham 
modo. Eles conseguiam o trabalho atrai-es de 
Pistolão. Colocavam seus bons terninhos e iam 
ficando. Quando descobriam, já era tarde. 

Alorsie - Eles lá estamo com a nomeação 
assinada. 

Ruddy - Já estavam, e ai era difícil ser man-
dado embora. Bem, eu tinha 17 ou 18 anca e 
procurava outro tipo de trabalho. Eu queria ex-
udar. Eu lia muito. Desde criança. Fui alfa-
'tizado muito cedo e lia tudo. Mas não tinha 
no pagar e tive de procurar trabalho. Mas a 

vor. arrastava, a mão não ficava quieta, não con-
seguia de jeito algum. Eu cheguei a trabalhar em 
certos lugares, mas era mandado embora. Por 
exemplo: trabalhava em um escritório. Era 
datilógrafo. Um dia acharam uma foto minha de 
carnaval - eu sempre brinquei carnaval, desde 
os 14 anca -. Acharam a foto guardada dentro 
da gaveta. No dia seguinte, rua. Depois fui 
trabalhar em uma drogaria. Notaram logo de 

,cara, mas ficaram me experimentando. No dia 
que sentiram mesmo a verdade, rua outra vez. E 
tentei outros empregos. Não era só eu. Eram 
muitas pessoas, mas não pintava emprego. Era só 
funcionário público, por isso que tem tanta 
bicha funcionária.. 

Antônio Carlos - Estão todas li, 
Alocste - E logo chegam a ministro... 
Ruddy - Eu não encontrava trabalho e 

comecei a procurar de cabeleireiro nos bons 
salôes da época. Os cabeleireiros eram aqueles 
senhores que andavam de terno e gravata. 
Aquelas senhoras. Não tinha nem gente jovem 
nem bicha. E mesmo uma bicha minha amiga, 
hoje cabeleireiro aqui no Rio, o Jean, só conse-
guiu trabalhar por causa da familia, que influen-
ciou. Ele consegiu um trabalho bom e eu lhe pedi 
um emprego. E ele: "você vai me comprometer. 
imagina...". 

Francisco - E era pintosísabua? 
Ruddy Era pintcafs.sima. Tinha cabelo 

colorido e tudo. Então eu sã consegui trabalhar 
na zona boêmia, como é o Mangue aqui. 

Alceste - Assim mesmo? Igual ao Mangue? 
- Ruddy - Vocés conhecem Belo Horizonte? 

Na Mauã do baixo, na Rua Mauá, perto da 
Coruza, onde passava a linha do trem. 

Francisco - Adio um começo belíssimo. 
Enriquecedor. 

Ruddy - Eu acho chie. Divino. Mas naquela 
época não tinha nem consciência disso. Só 
precisava fazer alguma coisa. 

Alceste - Você fazia os cabelos das prosti-
tutas, que Iam para osrabalhoã noite? 

Ruddv - Que iam trabalhar à noite. Quando 
chegava sábado, pela manhã, elas já estavam 
todas sentadas na escada, deitadas, dormindo. 
Queriam ser atendidas logo cedo para poder dor-
mir um pouquinho depois. porque começavam a 
trabalhar no inicio da tarde. 

Aleest - Isso deva ter te dado uma experiên-
cia de vida.., 

Rudd - Uma experiência de vida muito 
grande. De convivência com as prostitutas, que 
realmente acho linda . Tanto que no meu livro 
tem uma pia que se chama "Às prostitutas". 
Mas no livro, saiu "As Prostitutas", 

Alceste - Será que existe multas dlterençat 
entre elas e as mulheres que você atende hoje? 

Ruddv - Não, Não acho que exista grandes 
diferenças. Profissionalmente é diferente, mas 
sentimentalmente não. Elas também são mães. 
Elas também amam. Eu acho que mulher é tudo 
igual. Existem as categorias divididas. Se elas 
tivessem uma outra sorte, não estariam ali. Como 
as que eu atendo hoje: Se tivessem outra sorte, 
também não estariam onde estão. O meu próximo 
livro será de crônicas e nele falo do meu começo, 
e, ao mesmo tempo, passo para o outro lado, 
quando fui pentear a mulher do Presidente 
Médtci. No primeiro dia em que eu entrei no 
Palácio Laranjeiras, aqui no Rio, que vi o as-
soalho todo de ouro - não se vocês já viram? 
Todo quadradinho de ouro -, eu pensei "será 
que é dourado?". 

Alceste - Nós não treqüentames esses lu-
gares... 

Ruddy - Eu também não, mas profissional-
mente tive de ir. E é ouro mesmo. Eu fazia assim 
(Ruddy passa • mão na mesa com força para 
demonstrar como fazia). E não é dourado. Eu 
acostumado com brilho... Então tracei um pa-
ralelo: eu subindç aa4; 'lL4iê.lçp7Ø, ' 
me da escada daquela casa onde comecei. Lá, 
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tinham costureiras, atrás era prostíbulo e na fren-
te tinha um salão de cabeleireiro. Então eu fiz a 
comparação, porque, quando eu subia a escada 
do Palácio; eu disse: "Põa primeira dama do pais 
é a mais importante mulher do pais no momento, 
realmente pentear esta mulher é pentear a mulher 
mais iiií1anie do pais". Talvez eu pensasse as-
simnaquele momento apenas. Hoje, talvez, eu 
não tivesse nem saco. Mas naquele momento eu 
lembrei daquele lugar, da Zona de Belo Horizon-
te, porque foi ali que eu comecei. 

Alceste - E depois das prostitutas? 
Ruddy - Trabalhei nove meses penteando 

prostitutas. Primeiro nesse lugar, que era baixis-
simo nível de prostituição, onde a gente era até 
confundido com elas. E era muito bom. En-
graçado mesmo. Porque eu também era muito 
feminino. Usava o cabelo muito louro. No final, a 
coisa já estava assim: elas e eu. E eu estava 
achando ótimo. Também não tinha grandes cons-
ciências. Grandes sacações sim, mas consciência 
do que estava se passando comigo, não. Tinha de 
viver aquilo, aquele momçnto. 

Amónio Carlos - Você linha então quantos 
anos? 

Ruddy - Dezoito anca. Inclusive eu tinha que 
viver o que eu estava fazendo. Afinal, a realidade 
era aquela. Eu tinha de ser agradável, como até 
hoje. O gênero que eu faço no meu trabalho é um 
gênero popular, porque mulher não quer ca-
beleireiro chato, intelectualizado, porque é um 
saco. 

Francisco— Elsa qàerem freseurs. 
Ruddy - Ë. E eu dou o que elas querem em 

troca do dinheiro delas porque, realmente, é o 
meu trabalho. Mas não sou tão fresco como elas 
pensam. Agora, com o lançamento do meu livro, 
pot' exemplo, teve mulher que me agrediu pen-
sando ser agradável: "Oh, eu não pensava isso de 
você, estou assus tada! Você me chocou"! Depois, 
passei para um outro salão, que era mais fino. 
Era na área do chamado Rendez . Vou. da cidade, 
e que ainda existe. Pouco mais acima, lá para o 
lado do Bonfim. Ali, eu penteava as prostitutas 
melhores. Eram até mães de família, que, á noite, 
iam trabalhar para ajudar o marido. Eu já tinha 
visto isso em lugares mais civilizados e muito mais 
aceito. Só que era muito oculto. Eram prostitutas 
fina&4rt,boras E* iiftriiatait11,E J.a..r, 
béni tem muito na sociedade.

Dolores - Quando você trabalhava na Zona 
como era em termos financeiros? Você vê multa 
diferença? 

Ruddy - Eu acho que o melhor tempo da 
vida de gente e aquele no qual mora em um kit. 
chnete, e que ninguém lhe visita porque é mal-
afamado e o prédio em que você mora é uma 
zona, uma cabeça de porco. E a mãe não vai, a 
família não vai, você não tem dinheiro para ter 
telefone. Mas é o melhor tempo. Eu comecei a 
trabalhar na Zona porque precisava fazer alguma 
coisa. Comecei sem ganhar nada. Eu recebia 
apenas gorjetas, almoçava no salão e ganhava o 
dinheiro da condução. Quatro meses depois, 
comecei a ganhar o meu primeiro salário, de 
quatro cruzeiros por mês. Na época, o salário 
mínimo era de 20 cruzeiros. 

Alceste - Falando assim, as pessoas se es-
quecem da Inflação e fica parecendo que você Já 
está multo velho, 

Ruddv - Eu já estou enfrentando a terceira 
década de vida. Acho que estou legal. Tenho 36 
anca e comecei a viver muito cedo. Porque em 57 
e 58 eu já conhecia a rua, já conhecia bicha, 
cafetão. Tudo... 

Francisco - Você batia calçada? 
Ruddy - Mas claro! Sempre! Porque que 

acho que bater calçada faz bem a qualquer pes-
soa.

Antônio Carlos - Naquela época, apmar de 
toda a repressão provinciana, como eram as 
batidas da calçada? 

Ruddy - Eu já saia de manhã com as som-
brancelhas pintadas. Sempre gostei de andar as-
sim. Até hoje não consegui tirar o vicio do olho 
pintado. Agora eu uso um produto indiano, mais 
caro. Naquela época era lápis Sourdl. Aliás, ain-
da existe no niercado e eu gosto muito. Eu tinha 
coragem para fazer isso. Existiam as agressões, 
mas eu queria ser assim. E fui trabalhar na Zona 
porque não queria tirar o lápis doe olhos. Me 
satisfazia o olho pintado, como me satisfaz até 
hoje. Logo que acordo, taco o brilho nos olhos. E 
como um colírio. 

Alceste - Se você tivesse colocado um terno... 
Ruddy - Cortado o cabelo curtinho,.. 
Alceste - Teria conseguido um salão melhor, 

mas	 VSIII1M1 
sei lápis Sourefi.

Ruddy - Preferi. Mas uns me depois eu 
fui trabalhar no melhor salão da cidade, bem 
remunerado e tudo. Quando a mulher disse que 
me aceitava, eu falei: "quer dizer que você me 
aceita?". Ela me respondeu: "Mas é claro". Por-
que, nessa altura, os vendedores de produtos de 
beleza já haviam informado para todos os salões 
da cidade que eu era uma glória. Que eu penteava 
bem e que estava ali. Então ela precisava de al-
guém para trabalhar. Era o Charm Cabeleireiro, 
que hoje não existe mais, mas que na época era 
famoso. Lá. eu penteava a alta-sociedade. Lar-
guei as putas e fui para o high sodety. Foi um 
pulo, da noite para o dia. Mas não senti muita 
diferença. 

Dolores - Sós fInanceira? 
Ruddy - Financeiramente melhorou. Passei 

a ganhar mais. Nessa época ganhava 20 cruzeiros 
mensal. No mês seguinte, passei para Cr$ 80. 

Alceste - JÁ deu para sair de casa? 
Ruddy - Aluguei logo um quarto, do tipo 

Idtchnete. Na frente de um render-vou,, porque 
então eu jão estava viciado, já estava gostando 
mesmo. Já era meu mundo, eu já tinha feito 
amizades. Por isso aluguei este quarto, lá noBon-
fim,

Alceste - Onde deveriam freqüentar os 
melhore, homens? 

Ruddy - É claro... 
Antônio Carlos - Concorrência? 
Ruddy - E. Mas elas sempre me aceitaram 

coma maior facilidade. As prostitutas aceitam as 
coisas muito mais facilmente que as pessoas que 
foram educadas para aceitar. Morei no Bonfim 
mais dois anos. Até que vim para o Rio, 

Francisco - Em que ano? 
Ruddy - Em 1965. Mas nesses dois anos em 

que trabalhei fora da Zona. fui'cabeleireiroda al-
ta sociedade, das misses. Eu as acompanhava de 
lá para cá para lá. Fui ser cabeleireiro das mu-
lheres de todo os políticos: Zilda Couto, Ãngela 
Diniz, que morreu assassinada, eu fui seu ca-
beleireiro até a última hora. 

Francisco— Àngela era uma mulher-bicha? 
Ruddy - Não. Ela era mais mulher que as 

outras. Não chegava a sei' uma mulher-bicha. 
Angela não tem definição. Morreu cedo porque 
depois de tudo eu não sei o que ela iria fazer. Eu 
até escrevi uma crônica sobre ela. Sairá no 
Próximo livro, Eu era cabeleireiro dessas mu-
lheres. De todas as assassinadas de Belo Horizon-
te: Heloísa Ballesteros, Jô Lobato e de outras 
menos cotadas, que morreram, digamos, menos 
matadas, Isto é. assassinadas aos poucos, e que a 
Rente nem fica sabendo. 

Alceste - No Rio, onde você foi trabalhar? 
Ruddy - No Charra Cabeleireiro, o mesmo 

nome do salão de Belo Horizonte, Em Copaca-
bana. Muito bom na época. Era freqüentado por 
todas as pulas bem do Rio. E. porque no Rio, já é 
puta bem. Quando eu cheguei no Rio, estava 
acabando o poderio econômico da classe média. 
As mulheres ainda tinham coronéis. O Charm, 
naquele tempo, recebia mulheres da mais baixa 
categoria na boca do povo até, PraçaYolanda 
Costa e Silva. 

Alceste - Foi quando você formou a sua 
clientela? 

Ruddy - Foi. Na época, por exemplo, teve o 
concurso da Rainha do Quarto Centenário e a 
Solange Novelli. hoje Solange Medina, mulher do 
deputado Rubens Medina, era penteada por 
mim. E realmente eu fazia lindos os seus cabelos. 
Então se usava cascatas e ninguém as fazia como 
eu. Foi então que eu estourei no Rio, como ca-
beleireiro. Fiquei sendo disputado pelos melhores 
salões, trabalhei 10 anos no Malté e agora fui 
para esse. 

Francisco - E a sua relação com os seus 
colegas de profissão e com as suas clientes? 

Rudd y - Eu sou uma pessoa que não como 
nem bebo no mesmo prato das minhas clientes. 
Eu não gosto de me misturar com elas. Eu não 
vou a casa delas. Eu só vou à casa de amigas que 
são poucas.	 - 

Alceste - Que pode, por coincidência, sei-
uma cliente? 

Ruddy - Pode, mas eu jamais banhei o meu 
corpo nas mesmas águas em que elas se banham. 
Eu prefiro manter-me corno um serviçal de luxo. 
Eu sou um profissional. Não aceito convites. Uma 
sez uma mulher, que me convidou para jantar - 
um jantar fino e que, depois, saiu até no jornal - 
foi ao salão e eu não pude atendê-la. Ela, então, 
comentou com um assistente : "pois é, para sair 
no jornal teve de ir á minha casa". Ela achou que 
estava me promovendo. Eu, que já tinha até jan-
tado em lugares melhores e já havia saído em 
vários jornais. Até nas páginas criminais: uma 
vez, eu sai de travesti em Belo Horizonte e acabei 
preso. Tinha uma escola de samba e eu e duas 
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"Eu tenho um filho 
deRois anos e meio. 
Não quero falar disso. 
No dia em que ele 
quiser falar da «ida 
dele, ele vem falar 

bichas decidimos que era carnaval. Eu coloquei 
um vestido branco maravilhoso. Levamos uma 
corra e eu nunca corri canto, de salto alto e tudo. 

Francisco— Mas cia policia ou dos botes? 
Ruddy - Dos botes. Mas a gente não sabia 

orei do que estava correndo. Eu sei que coe es-
cendi em um hotel e as outras conseguiram pegar 
um táxi e foram embora. Chamaram a policia, 
xMn povo na porta do hotel. Eu já estava até gos-
tando. Quando chegou a Rádio-Patrulha, o guar-
da não sabia que eu era homem e falou: "Mas a 
senhora não deveria sair com um vestido tão 
dccotaddi É perigoso!" Mas um cara disse: "não, 
seu guarda, não  mulher não. thocncm". Acabei 
preso. No dia seguinte, saiu no jornal: "Anormal 
preso vestido de mulher". Até hoje não entendi 
essa frase. Onde é que estava a anormalidade? 

Francisco - Mia você ainda aio respondeu 
ooanpl..ite • .zInb. pu.tai você freqila 
na aiu colegasd.profissão? 

kuddy - Nunca. Porque eu não me sinto 
cabeleireiro: eu me considero um estilista de 
moda. Eu passo as minhas idéias para a cabeça 
dos outros. Crio uma maneira de ser. Os outros 
são barbeiros. Trabalham em lugares de luxo, 
mas apenas montam cabelos. 

Antônio Carlos - É vardade que aia salão 
tios cheio de pontas de cigano e cabelos para 
todos os lados? 

Ruddy - Cigarro não porque eu não Fumo, e 
cabelo no chão é sinal de trabalho. E eu sou um 
operário do meu trabalho. Eu tive uma proposta 
de Cr$ 3 milhões de luvas de uma outra firma, 
Cr$ 300 mil eni lO meses, e não quis. Já me sinto 
tão prostituído... Mas, afinal, a gente tem que 
trabalhar. Preferi ficar onde estou, embora sujo 
de cabelo. Graças a Deus, porque a minha te-
soura Funciona. Não é legal trabalhar em um 
lugar em que voct não se sinta bem com 
peseoas. Com a cabeça delas. 

Animio Carlos - Artificial? 
Ruddy - Muito, E fora da realidade bra-

sileira. Eu faço meu trabalho onde Faço. É o meu 
trabalho que aparece. Não preciso de mIse-
i-scaic. Meu trabalho é artesanal, mas rende 

dinheiro, é claro. Se eu trabalho bem, tem de ren-
der. A proposta não me acrescentou em nada e, 
quando eu fui ver a casa, não gostei do clima das 
pessoas. das camisas das pessc*s, das correntes 
nos pescoços, dos babados, do clima de veado 
aposentado. tipobicha pesadima. 

Aleeste - Tipo bicha com "pedlgree"? 
Ruddy - É. pedigree forte, porque não tinha 

vida nas coisas. Tinha milita coisa em cima para 
dar vida, mas eu não preciso disso. Além disso, a 
proposta era mkha. Só que lá ninguém fatura 
como eu. Eu sou um profissional bem pago, mas 
não sirvo um cafezinho a mais, uni ulaquinho a 
mais, um hiseoitmho a mais, não chamo de 
madairie. Mke'en.scene é para encobrir falta de 
talento. E eu tenho muito talento. Para as minhas 
clientes falo o que quero, o que penso e o que 
ileso. Minha clientela é de cabeças-feitas. De 
gehte que já superou o luxi.. Porque não dá mais 
para transar esan uma fresca. Não dá nem para 
ela voltar. 

Dolores - Depois do Charm. aqui no Rio, 
para onde você foi? 

Alceite - Foi ser dono de salão? 
Ruddy - Náu, porque acho que ser patrão 

não é a minha. Eu sei comandar e orientar o 
trabalho, mas não sei nada de papel. Tenho medo 
de papel. Não quero me preocupar com imposto, 
com números. Isso me assusta. E ter sócio eu 
acho tão perigoso, meu amor! Na maioria das 
vezes, quem te oferece sociedade está interessado 
em ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar uma boa 
nercentaaem neto meu trabalho. 

Alceste - Hoje voei selre muito assédio de 
mulheres? 

Rud.d - Não, já sofri. Hoje eu não sofro 
mais. 

António Carlos - E do marido das dentes? 
Ruddy - Já teve um que ligou para mim, 

querendo sair. Outro que já sugeriu à mulher que 
me convidasse para jantar. Teve até comissário de 
menor que um dia me prendeu, embora eu disses-
se que já tinha 21 anos.Ele falou: "não tem im-
pcwtãncia, você vai assim mesmo". 

.Jó,gLp ............................. 
t •P	 1 P

Alceste - Qual seria o perfil da sua dienie? 
Ruddv - Classe média bem de vida. Do con-

trário, não poderia me pagar. Mulheres de teo-
nocratas. mulheres livres, independentes, que 
pagam o seu próprio cabelo Eu tenho muita 
mulher livre, ou então muitas com vontade de sê-
lo. E doo a maior força. 

Francisco - E você recebe saialtas cculldin-
das? 

Ruddy - Recebo, mas houve época em que: 
eu armazenava mais. Hoje, deixo passar. Acabou 
uma eu já estou noutra, mas se fosse falar já es-
taria preso ou morto. Atualmente, mudo de as-
sunto, solto uma frescura em cima. Eu já sei con-
duzir o ihow. Porque é um show, com muita gen-
te. muita confusão. Gente querendo ir embora, 
falando muito. 

Alceste - Tarde de sábado? 
Rudèt - Não, sábado é dia cafona. Eu gosto 

de quarta-feira, quinta-feira, Sábadoé péssimo, e 
ou já estou prometendo não trabalhar mais aos 
sábados. A não ser as mulheres que trabalham a 
semana inteira e precisam ir sábado, o resto é 
muito chato. É gente que vai para casamento: 
precisa botar pena na cabeça, pôr chapéu, co-
locar tudo em cima. E, realmente, eu não tenho 
muito saco. Quinta-feira eu achochie. 

Dolores - Toda essa experiência acumulada 
de Minas até o Rio, não te pirou • cabeça? 

Ryddy - Não. Olha. eu nasci para dar certo. 
Já cheguei a essa conclusão. 

Francisco - Acho que você tem um fanes de 
religião. 

Rudaly - Eu tenho. Eu tenho uma casa de 
santo. Eu sou babalorixá. Fica em Rio Bonito, 
depois de Niterói. Eu sou de Candomblé. Filho de 
lansã. Não é do tipo Candomblé Global. senão 
fica muitoiair deOgurn, oque acho esquisito. O 
santo me ajudou muito. Eu não acredito em um 
homem sem religião. Religião é fundamental, 
principalmente para viado. Senão, ele pira. 
Viado tem de ser religioso. E tem de ser do can-
domblé. Coisa simples. Bicha cabeleiriera nasceu 
pobre e, de repente, quer concorrer com a alta-
socidade. Querem coisas que só as mulheres ricas 
têm - ou porque nasceram ricas ou porque fi-
caram ricas através de uma outra coisa mais fácil. 
Com trabalho é realmente muito difícil. Eu as 
sumos minha barra. 

Dolores - E a religião Influencia de alguma 
maneira mi au. profissão? 

Rndgly - Só para ficar muito bem, podei 
aturar as dondoca.. Eu disse que nasci para dar 
certo porque tudo o que eu faço dá bom resul-
tado. 

António Carlos - Como a sua família reagiu 
ao fato de se tornar cabeleireiro de prostltuiss7 

Ruddy - Eu sou o ídolo da família. Sempre 
foi um pouco assim, só que com certas descosi-
fianças. Meu pai achava que eu não daria nada 
que prestasse. Mamãe mandava o Juiz de Me-
nores colocar uma pessoa atrás de mim, para que

não fosse para a cama com ninguém. Chegou ao 
ponto de pedir um exame médico para mim, para 
saber se eu já havia transando com alguém. 

Alceste - Sua mie queria lazer o popular 
"leste da farinha`,... 

Ruddy - Hoje a agente conversa sobre isso e 
morremos de rir. Minha mãe cresceu muito 
comigo. Hoje, os meus sobrinhos, que têm 14. 15 
anca, recortam milhões de fotos de revistas para 
pregar nos cadernos e Falam: "meu tio é um 
barato. Meu tio é muito louco". Mas eu Fui cons-
truindo tudo isso aos poucos e demonstrando que 
era uma pessoa que podia ser respeitada. Que 
deveriam, inclusive, respeitar. E. é claro, depois 
que você dá certo, tudo é mais fácil. 

Alceste - Quantos Irmãos? 
Ruddy—Nós somos oito. Seis mulheres edois 

homens. Eu estou no meio: sou muito mulher, 
sou muito homem, sou muito bicha. Só não sou 
muito rotulado. Gay, por exemplo. Eu tenho 
horror da palavra " gay". Ela é muito mentirosa. 
Detesto também o termo" entendidd'. Acho pés-
simo. "Bicha" eu acho muito carinhoso. 

Francisco - Quer dizer que você duma sena 
colegas cabeleireiros de entendidos? 

Ruddy - São todos entendidos. São umas 
senhoras. Porque amigo cabeleireiro eu só tenho 
dois: o uni, que mora 

em 
Belo Horizonte, eoOl-

dy. que todo mundo conhece. 
Francisco — EdoSilvinho, você não gosta? 
Ruddy - É uma pessoa com a qual eu tenho 

Pouca convivência, embora tenhamos chegados 
ao Rio na mesma época. Nós nos estimamos. Eu 
sei que ele fala sempre muito bem de mim e eu 
sempre falo muito bem dele. No que ele ío, ele é 
o melhor. Na fantasia louca que ele faz, aqueles 
cabelos maravilhosos, cqiadissimos de F{olly-
wood, ele tem um valor incrível. Se chegar uma 
cliente querendo esse tipo de cabelo eu mando 
para ele. 

Alceste - A que horas você começa a tra-
balhar? Às oito horas? 

Ruddy - Você está louco. Às li horas. Por-
que eu tenho um filho e o levo ao colégio todos os 
dias às 10h30m. 

Alceste - Filho? Que história é essa? Contal 
Ruddy - Eu tenho um filho de dois anos e 

meio. Não quero falar disso. É a minha vida. O 
dia que ele quiser falar da vida dele, ele vem e 
fala. Eu tenho ainda essa vida que as pessoas não 
sabem. E não importa que elas queiram saber. 

Antônio Carlos - Como surgiu a Idéia do 
livro? 

Ruddy - Eu sempre desejei publicar um 
livro. Sempre escrevi, pensando em editar. Es-
crevia contos, crónicas e poesias, mas só mais tar-
de é que comecei a guardá-los. As que estão no 
livro são do período entre 70 e 78, mas eu tenho 
os1tras, mais antigas e mais recentes. As que 
saíram no livro, de acordo com o critério de 
Guiar, Foram as melhores, Entrei em contato 

com a Editora Avenir através da Maria Luisa

Carvalho, que trabalha lá e que é minha cliente 
há mais de oito anos, e que não sabia que eu es-
crevia. Eu também não sabia que ela trabalhava 
em uma editora. Cheguei a entrar em um concur-
so da Remington, um concurso safado, que 
premiou apenas três escritores já editados, já 
conhecidos. 

Francisco - Você é em poda bissexto, não 
escreve sempre. 

Ruddy - Eu escrevo sempe. E escrevo há 
muitos anos. Inclusive eu sou poeta - se é que o 
seja - muito antes de ser cabeleireiro. Por isso, 
também não gosto quando falam: "cabeleireiro-
poeta"; "o cabeleireiro que virou poeta". Acho 
que não combina. Sabe, eu prefiro ser um ser que 
dá asas à imaginação. 

Dolores - Você escrevia desde Belo Horizon-
te?

Ruddy - Sim. Só que as coisas que escrevia 
nesse tempo eu não tenho mais. Só comecei a 
guardar coisas de 65 para cá. Naquele tempo a 
cabeça não estava direita. 

Francisco - O Ferrelra Guiar - que sele-
cionou o seu trabalho para a edição - viu a sua 
produção poética desde quando? Toda ela ou só 
leu o livro? 

Ruddy - Ah. oito! Ele viu umas 40, 50 
poesias. Os editores achavam que deveriam ter 
30. Entrou uma outra depois, porque eu a encon-
trei e eles gostaram, embora o Guiar não a tenha 
visto. Eles queriam fazer um livro que as pessoas 
pudessem ler rapidamente. Dizem que poesia 
ninguém quer ler. ntão, se for muito grande, 
ninguém lê mesmo. Lê uma e depois guarda o 
livro. Mas o Guiar viu a minha poesia de unia 
certa fase. Eu não sei bem ao certo. Eu não o 
conheço pessoalmente. Eu dei para a editora e ele 
leu umas 40 

Antônio Carlos - No meio do trabalho, você 
encontra tempo para escrever? 

Ruddy - Não. Acho que para escrever assim, 
só sendo profissional. Que trabalhe em um jornal. 
Um trabalho que precisa ser obrigatoriamente 
produzido. Eu escrevo de madrugada, ou quando 
estou esperando um médico, por exemplo, ou 
quando não tenho nada para fazer. No próximo 
livro, eu tenho trabalho escrito em um convite, 
coisa bonita até. Mas em geral, escrevo de ma-
drugada. quando o outro está dormindo (relermn-
doses lera). 

António Carlos - Fale um pouco do lan-
çamento do livro. 

Rudily - Acabaram fazendo do livro uma 
super produção. A minha idéia era fazer um livro 
simples, que todos pudessem comprar, por Cr$ 
100, Cr$ 200, mas  Maria Luisa disse que eu não 
deveria ser simples, e sim sofisticado. Afinal, no 
Brasil, pobre não compra poesia. Então, o livro 
deveria ser caro porque, para algumas pessoas, 
um livro caro é um livro bom. Então o livro saiu 
sofisticado, com fotos da Vinia Toledo, que é 
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minha amiga. Além disso, eu queria ser visto 
através de uma mulher. Afinal, o livro fala muito 
em mulher. Aliás, é um livro que mulher gosta de 
ler. Mas os homens também gostam. Tem um al-
mirante, marido de uma cliente, que leu o lifro e 
fez a mulher entender porque eu posei nu. Ela 
ficou um pouco chocada. Quando me apresen-
taram o livro, eu não senti emoção alguma. Só 
comecei a lê-lo agora. acho chie a gente se ler. 
Depois, fizemos a noite de autógrafos. Eu pensei 
que fosse ótimo, mas é uma merda. Você fica sen-
tado, não participa de nada. As pessoas ficam se 
transando, bebendo, se roçando e você assinando. 
Depois das duas da manhã é que ficou divino por-
que comecei a beber, chegou gente, mais louca, 
foi ficando só o pessoal legal e acabou às quatro 
da manhã, em um happy-esid. Eu estava lindo 
sesse dia, mas fui boicotado. A maioria dos 
cabeleireiros não apareceu e todos foram con-
vidados. Só fia o Monsieur Armand, uma pessoa 
fina, maravilhosa. E ele foi me prestigiar em 
nome de todos. Quando, ele chegou lá e viu que 
não tinha nenhum cabeleireiro, ele falou: "vim 
em nome de todos, porque você está fazendo al-
guma coisa que vai ser muito bom para a classe". 

Eu fui boicotado. Acharam que iriam me pro-
mover. O livro, agora, é a coisa mais importante 
da minha vida, excetuando, é claro, omeu filho e 
as pessoas. O livro é importante porque está mos-
trando o lado de um ser humano, que as pessoas 
não olham como ser-humano. Dentro de sete 
meses vou publicar outro livro, falando de bichas, 
cabeleireiros, da vida. Estou coletando o que já 
escrevi, que são poesias de amor, que começam 
com o amor terno, do tipo mão na mão, e ter-
minam no erótico, na cama. Tem outras poesias, 
muito eróticas, que eu darei para a Simone co-
locar música. Um livro que você lê, passa a mio 
no cabelo; na segunda, você começa a descer; na 
terceira a segurar o peito; na quinta você está com 
a mão na bunda: na sexta... É, porque é um livro 

ótico. Ë amor que termina na cama, porque 
amor sem cama... Aqui, 6.

Francisco - Você está acompanhado de viu 
rapaz multo simpático. 

Ruddy - Eu vivo com ele há seis anos. Ele me 
agüenta a seis anos. 

Zwa - Nós nos agüentamos há seis anca, 
vamos bater recorde, 

Francisco - O rapaz simpático não quer dá a 
sua opinião, não? 

Ruddy - Nessas horas a gente se separa. Do 
contrário daria uma confusão danada. Hoje, o 
censo bateu lá em casa e eu fui agraciado com 
aquele grande, de 57 perguntas. Eu fiquei sem 
saber o que responder... Se sou ou não casado. 
Tinha lá "companheiro", eu mandei colocar 
"companheiro". 

Alceste - Tem multo daquele negócio dele 
ficar distante. Meio hoy'wood1ano o cara é 
casado, mas a mulher é a grande estrela e o 
homem se segura um pouco para permitir o es-
trellsmo da mulher. 

Ruddy - Talvez ela faça até um pouco esse 
gênero. Por exemplo: no carnaval, eu brinco, faço 
muito furor e ele está sempre por perto, mas nem 
pode se aproximar porque, senão, não dá certo. 
Acho que é legal, porém a gente não combina is-
so.

Alceste - Talvez por lua estejam vivendo já 
há teu anos? 

Ruddy - Com ele eu tenho outro tipo de 
transação, de vida. Tem sido melhor assim. Nas 
minhas horas, ele está sempre em tudo. Eu já dei 
uma entrevista para a Manchete sobre o homos-
sexualismo e até nos deixamos fotografar juntos, 
mas ele não deu opinião. Eu acho que é a minha 
vez, as minhas coisas. 

Francisco - Tem que brilhar? 
Ruddy - Não só que tenha de brilhar. Eu 

acho que não devo misturá-lo pois pode ser que, a 
qualquer hora, ele não queira mais se expor, em-
bora, atualmente, não tenha esse grih na cabeça 
dele. Ë a minha maneira de ver as coisas. Não é 
egoísmo, não. Eu sou uma pessoa muito co

nhecida e todo mundo me conhece com ele. Se me 
convidam e ele não pode ir junto, eu não vou. 
Sempre que um é convidado, vão os dois. No ban-
co onde ele trabalha todo mundo sabe que a gente 
tem caso. O gerente, por exemplo, me dá conta 
especial e a gente tem conta-conjunta. Agora, eu 
sou a estrela da casa, mas toda estrela que se 
preza tem um bom marido. 

Antônio Carlos - Na sua reiaçãocoui o Zeca, 
há uma exigência de fidelidade? 

Ruddy - Nos nos respeitamos muito. Ele 
nunca ficou sabendo de nada a meu respeito, nem 
eu a respeito dele. Mas é muito ciumento. E eu 
também. Eu tenho várias personalidades e esta é 
uma delas. Apesar disso, a gente nunca saiu na 
porrada. No carnaval, eu estava no baile do 
Canecão e tinha um homem vestido de super-
homem, você se lembra Zeca? Durante todo o 
baile, ele me acompanhou. Onde eu estava ele es-
tava atrás. Você não esqueceu não, não é Zeca? 

Alceste - E você depois descobriu que de 
homem de só tinha osuper? 

Ruddy - Nem cheguei. O Zeca não deixou. 
Francisco - O Zecs parem multo sério, 
Ruddy - Ele é, mas ébom assim, porque fica 

tudo controlado. Eu nasci para ter paz, quem 
male de mim, pois eu detesto ter de fazer qual-
quer coisa. Só arte. 

Zeca - Ele acorda de manhã, escova o dente 
e nem tampa a pasta. 

Francisco - Você pensa no dia de amanhã? 
Ruddy - Eu tenho algum receio. Por exem-

plo: de assumir compromissos e depois não poder 
pagar. Jamais pedi dinheiro emprestado para 
ninguém. já passei fome para não pedir dinheiro 
emprestado, mas já dormi com pessoas para 
poder comer no dia seguinte. O que é comer 
duplamente. Isso já aconteceu, mas eu acho que 
fia chie. Eu não tenho preconceito com relação a 
nada. Sou desprovido de conceitos e preconceitos. 
Não tenho opinião formada. Hoje eu venho aqui e 
digo isso tudo, mas amanhã eu desminto tudo. Eu 
posso inventar tudo, porque sou poeta.

meu sótão 

Sinto na pele 
um cheiro de mofo 
dos dias passados 
comigo trancado. 

Me faz mal este cheiro, 
é hora de me soltar, 
de ir em busca da aventura, - 
buscar o ar puro 
na respiração das pessoas. 

Estive aprisionado comigo, 
voltei a ser embrião, 
mas cansei do meu espaço interior. 
Vou voltar para a vida 
e disputar novamzmte 
o lugar a que tenha direito. 

Vou soltar minha mente 
em direções diversas. 
Tem de ser agora, 
sen5o apodreço 
sozinho neste sótão 
de minha consciência.

RUDDY 

Tem odalisca no samba 
(Um Inédito do Incrível Ruddy) 

Bicha vence na vida por audácia. Ela tem 
que ser bicona, bichona, furona e outras 
usas que terminam em "ana"... E se é 
preciso audácia na vida, es quero morrer de 
audácia. Eu e o meu amigo OIdy. Me diz se 
alguém já pemon em ver a Portela desfilando 
es Avenida, curtindo um forte enredo verde-
amarelo em cima de "Macnaaluia" e, de 
repente, surgir em sua frente duna bichas, 
vestida, de odalisca,, bem orientais, e de azul 
e branco? 

£ claro que aio cé diria, e estaria cano. 
Mas estaria errado. Pois, embora não tivesse 
sido divulgado lua renlmesste aconteceu. E. 
e o Oldy tivemos altos momentos de dança do 
VOEM em plena Antbelo Carlos, seguindo a 
corte de Maen.aima. 

Mas a culpa não foi minha. Nem doOldy. 
Foi de quem nos deu atal fantasia. Ou talvez, 
do Guilherme Gulinaries, que se visse a sua 

slustura sambando no asfalto, teria um 
dilue. 

Tudo começou no baila de gala do Mu-
nicipal do ano anterior. Em cima de um 
camarote, um grupo de odalisca, fechava. No 
meio delas, Mmc. Godinho e pua filha, deu. 
ter e amigos. Elas estavam multo bem, mau 
em mim a odalisca ficaria multo melhor. Não 
preciso dizer que amei a fantasia, e Tia Oldy 
aussi (aussi á "também" em francia. Nem 
todo mundo sabe...). Dias depois, Mme. 
Godlnbo me enviou as duas fantasias. E .1, o 
que fazer? As cores eram à Portela, não 
havia escolha. Chegou o domingo e, com a 
ajude do lzldro Bijoutier (Bi)outier já virou 
sobrenome), que enxertou umas plumas em 
nossas cabeça,, partimos para a avenida, 
loucas e bêbadas em noite de par de jarras. As 
plumas, aliás, estavam radiantes por voltarem 
à Avenida, pois tinham sido da fantasia à 
Bechi Klablm no ano anterior e depois trans-
formadas em abajur na casa do Oldy. Mas, 
em nossas cabeças, pareciam que tinham nas-
ddo lá, pois bicha e pluma len,ilnam sempre 
jantas.	 - 

Na concentração da escola, o medo era 
sermos descobertas. Andávamos de um Indo

para o outro, pra ninguém notar as latiu-
loisas. E a contusão começou janto com o 
samba, quando o Oldy caia de salto • foi 
inuar no da ala das baiana,. Foi uma 
mistura de baiana coes odalisca que até hoje 
me confunda as perninha, do OIdy pra cima, 
• cabeça por baixo à sala rodada à l*lw, 
• negona de cara fechada, puta da vida, 
querendo se safar da situação... 

E es sem me emendes, sem saber em que 
pais estava, vendo odaisca sair debaixo de 
uma baiana preta, que Mil e Uma Noites e 
que Congo, mas que pala é este... Mas que 
nada, na Avenida se viaja em sair do lugar e 
sem pagar depásltopuháe1o. 

Depois disso tudo, sobraram umas pluma, 
quebradas, um mito partido e um lenço na 
mão de um guarda, cheio de lança-perfume. 
O guarda perguntava de quem era o lenço e 
ninguém diria nada... 

Fugimos rapidinho da ala das balarias e 
fomos dar de cara com a Va'uska, vestida de 
rainha de candomblé, com coros, cano e tudo 
menos roupa. Rainha do candomblé, de 
biquíni e ,utiá. Somente na Parida... Pena 
que não se podia fazer *oplms, seita uma boa 
oportunidade para Veruska mostrar todo o 
seu silame. Formou-as o trio mais louco, 

A Veru,ka, na confusão, tinha se perdido 
do rei e estava à cata de uma vaga entre as 
alas. Nós duas, enxertadas, só quermamo. deu- 
(Bar. O leito era amimar uma posição de des-
taque. Baixou o espirito de odalisca-Lider, 
peguei o OIdy pelo braço, a Ves'uska pela 
cauda e entramos na Avenida bem na frente 
de um carro alegórico. Se o candomblé tinha 
rainha, acabe de ganhar duns princesa,. 
odaliscas... Veruska no meio, Oldy de um 
lado e es do lado da Imprensa (é claro). 
Choveu fotógrafo em cima. Afinal, era um trio 
diferente do resto da escola, que naqude ano 
não estava multo boa. Aplausos, gritos, multo 
amime e frescura, tudo o que tínhamos til. 
teto, graças à audácia,.. 

Nos meus ouvido., pandeiro virou flauta e 
o samba era das Mil e Uma Noites.,, Naquele 
momento eu faria a felicidade de qualquer 
califa com petróleo, bigode e tamborins. 
Afinal, tem odalisca no samba. 
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• "Homens" O
um álbum sem censura: 

Um álbum com 31 fotos descar-

•
táveis	 de	 deslumbrantes	 homens 

•
nus. Entre outros, Caetano Veloso, $ 
Nuno Leal Maia, Danton Jardim, • 
Ney Mato Grosso, Ignacio de Lo-
yola,	 Antônio	 Maschio,	 Markito, • 
José Márcio Penido, e Zózimo Bul-
bul. Edição de luxo, comas fotos em 

:
papel couché e capa dura. Peça pelo • 
reembolso	 postal	 à	 Esquina	 - 
Editora de Livros, Jornais e Revistas • 
Ltda.	 (Caixa ' Postal	 41.031,	 CEP 

• 20.400, Rio de Janeiro - RJ). 
De Vânia Toledo. 
Preço: Cr$ 2.000,00.

066666990 

Atenção, 
bichinhas e bichonas. sapatilhas e ladvs,

senhores de vida dupla, senhoras 
sonhadoras, pessoas, de todos Os sexos e 
idades, portadoras de instintos bestiais,

e todos aqueles especialistas 
nos famosos exercícios pianísuicos para

cinco dedos: todos os homens que
vocês pediram a Deus 

estão no.... 

CÁ IAETT4RJO/L41'fPIÃ() 

Modelos incríveis, inteiramente nus,
nas' poses mais sensuais. 

Aguardem! Em todas ai bancas do Rio e São P.uio, 
os osiuros Estados, só *tenderemos pelo reembolso pus-  

lei. 
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ENSAIO

Aborto 
corpo 

livre 
A s.ibsãagase dai wailsares tre Roma, 

abrigava o sangue bárbaro nas artáiu dos ro-
manos'. Niestelis tA Gala C1da) 

Não é novo, talvez, o receio dos romanos de 
que o sangue bárbaro se espraie em toda sua 
poncio; e que penetre as fendas do corpo, des-
crevendo um percurso de outras idas, Que esse 
sangue é estrangeiro, desconhecido das células 
dos soldados, corpo estranho cm velhos organis-
mos. Não, não é de agora esse horror de Roma às 
mulheres. Feiticeiras que trabalham seus açú-
cares à meia luz. Penumbra. Sua ação se dá numa 
outra parte que não as ruas familiares dos ci-
dadãos romanos. Seu nomadismo não lhes per-
mite integrar nenhuma cidade; sua condição 
marginal não lhes permite compactuar com 
nenhum doa grandes; passam pelos lugares e não 
ficam; invadem a cidade com seus olhares. Eles 
são feiticeiras de sua próprio carne; elas ducu-
brsm seu feitiço. nível de seu coração e de seu 
pelo; sua ousadia é de possuir seu próprio corpo e 
todo o Encanto vem de saber usá-lo. 

N&, mulheres. 
Feminino, não há nenhum eterno. Há o que 

acenos agcwa ep que iqueruuoa.E nos proíbem de. 
fazer aborto. Pensar isso é pensar em Rosna. Al 
nenhuma metáfora, porque ser bruxa é nossa real 
condição política. £ novo afinal o medo romano,' 
é muito novo. Como a traição alcoólica que per-, 
petram as mulheres. 

Proibir a mulher de abortar e não proibir o 
DIU, que é um mecanismo abortivo? Procede-
ríamos a uma discusio scan fim sobre por que 
'ias metaflaicas ou placentánas e em que momen-
to da gestação, a .ida (?) se inocularia no feto. 
Inútil e risível. Nessa questão, a vida de que se 
tem certeza é a da mulher que, sentada sozinha 
na sala, espera que a junta de legisladores, aman-
tes, curiosos, médicos, juízes decida o que vai se 
passar no corpo dela. E esse corpo é inóspito àin-
terferéncia deles, não deseja que se lhe administre 
as contrações dos órgãos. 

Proibir a mulher de abortar por uma preo-
cupação com a saúde dela? E liberar a pílula, que 
interfere na economia dos hormônios e transfor-
ma a mulher na cobaia da medicina oficial que 
lamenta os efeitos que talvez nem colaterais. uma 
vez que aceitos tão facilmente. 

Tudo isso parece talvez irracional. Fruto de 
uma ação desregrada, de um aro um lapso, um 
absurdo. Mas não é. Trata-se do efeito de uma 
economia de forças bastante lógica, bastante 
razoável, dotada de uma ordem interna mis que 
vigora uma regra, sendo possível até compreende-
is.

É ciaro que a noção de naturesa está no antitro 
de toda essa situação de tnva&o do cerpo fe-
minino. Invenção de nossa época, case omto 
organiza regras de alimentação, de pce'ti- 
mesto. de práticas aexu&ia, de vestuário. É um 
operador social brilhante. e sua eficácia se baseia 
na reSisIbIcaI ao novo e á mudança. Porque o que 
é natural está inscrito em nossa alma, é inerente e 
cxxistituciona], o que inviabiliza a possibilidade 
de fazer diferente. Se as relações genitais são 
naturais, é imO551Vei gozar na ponta da orelha. E 
nós sabemos que só o inusitado é revolucionário; 
que só se muda quando o antes impensado passa 
a ser possível. Sabemos também que o natural é 
contemporines ai-ma de nossos atuais inimigos, e 
que é tão contingente como qualquer outra cir-
cunstância histórica. O antinatural é o incon-
trolásel, é o que explode e se subtrai às regras da 
manipulação. São duas mulheres se amando, é 
uma mulher abortando, é a relação sexual otan 
uma fruta ou uma pluma, é gozar na exata cur-
vatura da nuca. 

Quando a natureza já não reina, é que so-
brevém a vontade. A menstruação é um episódio 
fluente do corpo feminino. Acontece meio ine-
vitável ao longo dos canais do corpo, durante um 
certo tempo e numa certa data. O processo de 
gestação flui também. incoercível. Uma vez 
deflagrado conduz a um fim já esperado. De 
todos os eventos do corpo da mulher, o aborto é o 
mais antinatural, o mais imprevisto, o mais in-
duzido e deliberado. Quando se interrompe a 
gravidez, não se exerce apenas uma ação negativa 
de cessação de um processo, mas deflagra-se um 
outro, que é o exercício pleno da vontade da 
mulher. O que irrita os romanos nesse ato é que aí 
a mulher é completamente soberana, aí da decide 
o curso dos acontecimentos do próprio corpo. Nós 
sabemos que o aborto é uma operação medica-
mente muito simples. Não é a intervenção cirúr-
gica que pela sua gravidade preocupa, mas a in-
tervenção política que por sua eficácia, Inco-
moda. Não é o bisturi que é a contundencia te-
mida da situação, é a vontade soberana da 
mulher que é penetrante e perigosa. Por isso, an-
tes de qualquer outra coisa, proibe-se o aborto. 
Nada é casual, a história não comporta nenhuma 
ingenuidade. 

Quando as feiticeiras reverberam seu feitiço, 
toda a Roma treme, toda ela. 

Há uma grande solidão ciii ser mulher. So-
lidão povoada, importante, doce e formosa. 
Solidão que pode ser usada como uma força, pois 
que é a nossa velocidade, o nosso arremesso. A 
situação de aborto acentua casa solidão e a faz tão 
óbvia, porque é um momento em que somos real-
mente chamadas a intervir sobre nosso corpo, 
agimos e deliberamos. É um momento muito es-
peca]. Malgrado as condições de precariedade 
moral e material que ccrcs'm esse momento e que 
nos fazem sofrer, cxi te um prazer que e mulher é 
apaz de sentir ao abortar. Prazer de adiar-se 

num instante crucial de exercício de sua vontade, 
exasperação de seus inimigos. Existe um gozo 
político em fazer o aborto. E preciso utilizar tudo 
isso como uma força. É preciso não falar em 
aborto humildemente como último recurso. 
Chega de nos desculparmos por desejar escolher o 
que nos concerne. O aborto não é nem algo a que 
se "recorre", mas alguma coisa que se manuseia. 
que utilizamos em prol de nosso corpo. Mais do 
que uma conquista para a questão da contracep-
ção, o aborto é nossa ferramenta política, é nosso 
instrumento de ação, é um dos meios de pro-
clamar que queremos decidir o que nos diz res-
peito. Mulheres em plena Roma. Personagens 
que á hora dos espíritos saem noturnas e seus 
passas traem a cidade por sua extrema veesnãncia 
e inevitável doçura. (Jaalcs Calda) 
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'Histórias de .4rnor" 

Um livro Jamais publicado, 
reunindo 4 contos belíssimos do 
amor do uso. Você vai rir, chorar, 
viver e sonhar com Aguinaldo Siba,, 
Da" Peuteudo Gasparino Damati 
eiáoSflv&o Trevlaau. 
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Aguardem? 

Como tem sido difícil para nós estar a cargo 
da fertilidade. O corpo da mulher tem sido muito 
mais vulnerável ao controle minucioso da so-
ciedade disciplinar do que o corpo do hcznein, por 
a princípio já escapar-lhe como coisa sua, de seu 
uso próprio. O corpo feminino tem sido freqüen-
temente visto como o lugar em que forças univer-
sais se defrontam, determinando coisas por 
demais definitivas para serem acreditadas, tais 
como o equilíbrio das populações, a harmonia 
mundial pelo controle demográfico. Como é 
difícil carregar essa responsabilidade e como é 
fácil a mulher se esquecer nisso tudo enquanto 
unidade individual segregada docorpo universal e 
dotada de vontade, desejos, pressão arterial, 
ideias e expectativas. 

Eis talvez uma primeira maneira de substi-
tutrein-nos nosso corpo: integrando-o num todo 
inapreensível, inescrutável; tirando-nos o direito 
de segregarmo-nos como sujeitos ou, melhor 
dizendo, determinando os momentos em que essa 
segregação é desejável. Porque não se trace de 
uma proibição pura e simples que nos é imposta. 
Os mecanismos do poder que estão à nossa volta e 
nos níveis mais pequenos e imediatos de controle, 
são muito mais sutis e insidiosos. O que se faz não 
é proibir coisas mii bloco, a partir de dois pólos 
rígidos proibido-permitido. Trata-se de uma 
economia mais complicada cm que se permitem 
em alguns momentos certas coisas e se proíbem 
outras em certo grau ou de um certo jeito. É um 
tipo de controle que se chama gerencia, bastante 
familiar à sociedade da disciplina que és nossa, e 
que se realiza de um modo muito claro na do-
minação do corpo feminino. É nos dado controlar 
nosso período fértil a partir de nosso desejo se-
sual' Sim, talvez cm certas ocasiões. 

Quando abortar e porque. Até que ponto não 
é aviltante exercer livremente nossa sexualidade. 
Em que medida somos ainda mulheres livres, ou 
já consideradas putas, ou até que ponto gozar, 
por que caminho, ou a partir de que carícia;

quando parir, quando se dar, quando se guardar. 
Essa administração não é nem um pouco irra-
cional; está a serviço da lógica do poder. Calar as 
mulheres por seu sangue bárbaro, calar os ho-
mossexuais e as confianças. Porque só os pe-
quenos são capazes de desfazer o que as instán-
essa oficiais preparam e fazer uma coisa, produzir 
outro acontecimento. 

A mãe natural, em harmonia com as árvores e 
as coelhas - mito para um corpo dócil e submis-
so. Não podemos mais acreditar na pretensa 
preocupação com nossa saúde. Inventam nosso 
corpo como uma estrutura labiríntica, compli-
cadissima. Cremos que morreríamos de fazer 
aborto, ou que doeria se nos tocássemos. Cremos 
numa fragilidade irreal doe nossos órgãoa, que é a 
fragilidade que elegeram para reger todas as nos-
sas ações. Cremos no quebradiço de forma e fun-
ção de nosso organismo, ucixamoçs que unven-
latiam nossas contrações uterinas, escapa-nos os 
momento da dor e do alivio, do prazer. Queremos 
outra coisa agora. Esse hieroglífico é irreal e não 
nos convém. O nosso ministério, e bens outro. £o 
das sutilezas da sibila, o charme, político da 
feiticeira. É desconfortável ser um livro místico, e 
é sobretudo paralisante. Os nossos órgãos, são 
embutidos, não podemos ve-ios como os homens 
véezn os seus. Mas não há nenhum intrincaineruto 
de caminhos, e se existe um labirinto, nosso san-
gue é muito hábil mii percorrã-lo, assim como 
nossos dedos. Aguardar a própria decifração, 
feita por algum outro, é o tédio da sonoléncia nem 
o sono nem a vigília, mas o entorpecimento, oca-
maccimento do brilho. É para perpetuar cal 
atitude de napera que se atribui à mulher esse tipo 
de mistério. Não há nada a ser deslindado, o que 
queremos são outros mistérios a que possamos 
acoplar os nossos. Não mais podemos era no ar 
rarefeito que envolveria nosso útero, na preca-
riedade de nossos ovários. São &gãoa nossos, que 
queremos conhecer, conviver. controlar. 
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Meus encontros comD.az..*el Guérin 
Pai na Ccata Rios que deparei com Daniel 

Ou&in pela primeira' 1 vez. De solta ao Brasil 
após ilb anca de ausência, eu vinha carregando 
uma respeitável bagagem de lembranças, par-
plexldadea e inquietaçóea, Deixara emocionado  
México, onde tinha vivido por um ano. Depois, 
peregrinando por rumas maias ou descobrindo a 
América Central, eu farejava sinais do meu cor-
dão umbilical, sem saber que seguia perfumes de 
cio. Na verdade, aportei na Casta Rica sonhando 
com umaci tresloucados. lá tinha escrito ires 
cartas a meu amigo Vtctot-, onde deixava en-
trevei-, fio tio sutilmente, um suspeito projeto 
sentimental com de. Acho que . Costa Rica 

tavcreaa a sensação de aconchego. É um pais 
cinco vezes menor que o Estado de Sio Paulo e, 
conforme uma piada tocai, só escapou de um 
ataque nazista porque urna mosca pousou no 
mapa-mundi de Hitler e encobriu seu território. 
Pequeno assim, abrigava entretanto dez vulcões. 
Subi até o topo de um deles, o Irazu, onde fiquei 
morando por uma semana, num trailer abar-
rotado de livros e pendas sujas, lendo á luz de 
vela e sem poder tomar um banho decente. Como 
ls.zla muito frio, dormia embrulhado em cober-
Ires infestados de pulgas vorazes que me en-
cheram de feridas. 

Junto ao trailer, meu amigo Vctor construíra 
um quartinho para seu amante JI, um rapaz 
americano que abandonara a mulher nos Estados 
Unidos para viver, ali nas encostas íngremes do 
Irazu, uma paixio desconhecida. JefI era um 
ctndido fruto da contra-cultura americana. Seu 
corpo troncudo de camponés contrastava com o 
largo rosto perfeitamente emoldurado pelos 
cabelos loiros, longos, Gostava de sair de manha, 
para apanhar cogumelos vulcinicca: "Feche os 
olhos e deixo-se levar até eles", me dizia. Percebi 
logo que sofri muitos conflitos pci- vier com um

homem, mas nem isso impedia que espalhaaae luz 
e ternura, talvez porque olhava com os sentimen-
tos todos no olhar. Vtctor era quase o oposto. 
Arisco intelectual, de corpo espigado e frágil, a6 
se parecia com leu na Idade: menos de trinta. 
Dava aula de filosofia na universidade, lia per-
feitamente o grego antigo e preparava sua tese 
sobre Platio. À noite, costumava trabalhar amio 
pianista, numa boate da capital, e com isso 
melhorava seu orçamento. Era fascinado pci' 
música brasileira eme podia letras esnprtugu. 

Minha grande tristeza começou quando per-
cebi que Vtctor aferrava-se a Jefi com um zelo 
ferino, talvez proporcional á dificuldade de traze-
Ia para ali. Mediante algum acordo com o aman-
te, só não manifestava demasiado ciúme das 
mulheres. Para minha desgraça, afundei ina-
pelavelmente no projeto acalentado em segredo 
desde que vira Vctor pela primeira vez no Mé-
xico: eu estava apaixonado. Pior: apaixonara-me 
pelos dcii e criava um impasse a tr. No frio do 
vulcão Irazu, Victor deixou de falar comigo. leif 
tinha medo, por estar pisando em terreno de' 
masiado novo para ariscar-sc duplamente. Certa 
noite, beijou-me entre os olhos, como a uma dou-
zela. Quanto a mim, dormia solitário, coçando-
me nada romanticamente e chorando corno ódio, 
por desejos ingénuos e infinitos amores (minhas 
expectativas ainda eram infinitas, devo admitir). 

Foi precisamente em meio a rases meus sus-
piros virginais e nada divertidos que ccaihnd 
Daniel Guérin, jogado entre a poeira e cinzas de 
cigarro do trailer. Tratava-se de um livro com en-
saios e confertnciai suas sobre a revolução sexual. 
Essa leitura foi tio reveladora que me serviu de 
bálsamo e amenizou a frustração dos mais 
amares pretensiosos. Eu tinha ouvido falar li-
geiramente de Ovérin cano uma bicha francesa 
(alguns dizem bissexual...) que pretendia buscar 
uma síntese entre marxismo, anarquismo e

psIcanálise, chegando a definir-se cano marxista-
libertário (ama que muna gente acha surpreen-
dente, senão Imposalvel). Nesse livro, Ou&mn 
falava, sobretudo, da homouexualidade(em todo 
ci ensaios), conforme vivida cai pesquisada por 
'tános autores, desde Fourier e Shakespeare até 
Râdi e Kinsey. Além do brilho que revelava cano 
ensaista, o que mais me impressionou fia sua ter-
mira presente em cada página - coisa rara nos 
textos, geralmente científicos e assépticos, sobre 
homossexualidade. Era bela a serenidade com 
que falava, por exemplo, dos sonetos banca-
sexuais de Shakespeare e o vigor cciii que cri-
ticava os estudiosos do autor ingl, preocupados 
em "escasder" o teor "escandaloso' desses ver-
aos,

Voltei a reencontrar Ouérin mais duas vezes, 
já no Brasil. Primeiro, num livrinho não menos 
polémico, sobre a história do anarquismo. E 
recentemente, na edição brasileira daqueles meti-
mos ensaios que eu lera nas encostas do vulcão 
Irazu. Agora com o titulo UM ENSAIO SOBRE 
A REVOLUÇÃO SEXUAL (Brasiliense). Em se 
tratando de um livro de 1969 (Gutrin escreveu es-
sa textos no calor de maio de 68), talvez o tempo 
tenha lhe deixado marcas. Mas posso constatar 
que ainda se trata de uma obra inatigante e de 
testemunho tio sereno quanto imprescindível. 
Notam-se nele ingenuidades até saborosas: a 
maneira etérea e quase cheia de fé com que 
Guirin insiste na hipotética androginia dos fu-
turos seres humanos; cai seu jeito de referir-se aos 
homossexuais como "uranistas", no velho lin-
guajar da década de 20 - afinal, o Autor já lan 
76 anos de idade e deve ter participado ativamen-
te do intenso movimento "uranista" desse po-
nodo, sobretudo, na Alemanha. Mas nem tudo ai 
são ingenuidades. Se Guérin mostra-se um ar-
doroso defensor das heresias psicanalíticas e do 
anti-italinismo de Reicla, é também um dos seus

primeiros crttiocg, caiti'apondose á ~ 
horda de macacas-de-auditório, surgidai há al-
guns anca, que tendem a colocar Reich no trono 
de deus. Gu&'in ataca justamente um doa pilares 
do mal disfarçado autoritarismo rechiano, ou 
seja, e idéia de que, existe uma regra sexual (a 
relação hetercagexusi fundada no orgasmo mas-
'culino, considerado na-mal e maduro) fruia á 
qual todo o resto é desvio, perversão e aberração 
(inclusive a masturbação e, dato, a pechfilia). 
Mas é, sobretudo, por seu longo e emocionado 
ensaio sobre "Kinsey e a sexualidade' que o livro 
M—rece o maior carinho. Gu&mn pretende ch.am.r 

a atenção para a importáncia desse desprezado 
pesquisador americano e dá uma diii visão de 
conjunto da obra de Kinsey que, de resto, não é 
das mais fáceis, já pela quantidade de referencias 
estatísticas. Com isso, antecipa-se a atual volta a 
Kinsey, empreendida por estudiosos de sexua-
lidade. Tanto melhor] 

... 

Quando deixei a Costa Rica, leif me acom-
panhou ao aeroporto, depois de discutir aepe' 
ramente com Víctir, que arranjou urna desculpa 
qualquer pra não ir. Na despedida, Idf inc beijou 
o rosto em público, oque deve ter lhe custado 
muita coragem. Desceciolado e coçando-me até 
sangrar, fui para a Coltxnbia e nunca mais os vi. 
Até hoje guardo um retrato meu feito por leU, e 
um conto de VIctor (ambos queríamos aei' es-
critcxes). Confundida com isso, guardo também a 
grata recordação do meu primeiro entro com a 
velha e terna bicha anarquista francesa. Estejam 
onde e com quem estiverem, espero que tais per--
saiagens de minhas lembranças continuem (se) 
amando muito. Ë tudo (e o melhor) que posso 
lhes desejar. (João Sllvárto Trurban) 

Devolver aos homossexuais o gosto pela vida 
Sempre pensei que o corpo humano, por sua 

própria natureza. é receptivo a todas as gamas de 
estímulos sexuais: nem iino bissexual, mas 
polissexual. O próprio Fourier não hesitou em 
sugerir, em seu "O Novo Mundo Amoroso', que 
se deveria utilizar o homossexualismo, tanto 
quanto outras formas de amor, a fim de criar a 
harmonia social na vida coletiva que propunha 
aos homens e mulheres. Da mesma forma. iegun-
do Ssirnei-, todos os movimentos anarquistas, de 
caráter individualista, também defenderam o 
direito à expressão hcimoerótica, no mesmo pé de 
igualdade com as outras formas de relações se-
xuais. Que fiquebem claro que isso não se devia a 
uma preferência particular. O que eles alme-
javam era proporcionar a todos a possibilidade de 
serem eles mesmos rio cosi junto de suas dimensões 
(social, política e sexual). 

Nos primeiros anca da revolução russa, a 
sociedade que então se esboçava fundamentava-se 
muito mais em um mesmo tipo de modelo liber-
tário, no qual, em meio  um entusiasmo coletivo. 
homens e mulheres participavam da imensa 
tarefa da construção socialista, sem serem re-
primidos em sua sexualidade. Essa comunidade 
baseava-se em trocas ideciôgicas tanto quanto em 
trocas sentimentais cai eróticas. O homossexualis-
mo integrava-se a ela (ver o artigo de Reich: 
"Restabelecimento da Lei contra o homosse-
xualismons União Soviética"). 

Paradoxalmente essa sociedade socialista as-
sumiu ciii seguida urna feição autoritária, a forma 
de uma ditadura que, continuando a construir o 
que denominava "socialismo", restabeleceu aos 
pouca ci valores pequeno-burgueses (estrutura 
institucionalizada do casal, vida familiar, 
proibição do homossexualismo e até mesmo in-
tcier*naa em relação a condutas heterossexuais 
tais como o donjuanismo). 

Nem por isso é menos verdadeiro para mim 
que somente uma sociedade coletivista de caráter 
Iliertárlo pode dar lugar aos homossexuais, no 
seio de uma fraternidade reencontrada. No fun-
do, o génio coletivo não é nada mais do que a 
soma das energias de cada um dos homens que a 
compõem. Se matamos o individual no homem 
poderemos construir um futuro melhor? Um 
exemplo recente: maio de 1968, revolução de ins-
piração autenticamente libertária, quando os es-
tudantes não hesitaram em conceder foros de 
cidadania ao homossexualismo. 
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Para mim o homossexual deve engajar-se na 
Revolução, a fim de realizar-se plenamente. 
Somente uma autentica revolução social, de tipo 
marxista-libertário, pode garantir-lhe o direito à 
existéncia. Além do mais, ele ama a virilidade e 
nada é mais viril do que uma revolução, ao passo 
que o fascismo exalta uma falsa virilidade e 
pulula de falsos supermachca. 

Mesmo no momento atual, em sociedades 
ainda submetidas ao capitalismo, as vitórias par-
dais sobre o obscurantismo não devem ser subes-
timadas. Muito pelo contrário! Não estabeleço 
distinção alguma entre a melhoria dos salários, 
do regime das prisões ou do direito civil (por 
exemplo, a emancipação da mulher) e a luta dos 
homossexuais em matéria de repressão, luta que 
deve ser travada a partir de agora. 

No plano cientifico, Gide com seu "Corydon" 
livro muito menos ultrapassado do que se quer, 
fazer crer. E. Anniand em suas inúmeras cosi-
feréncias, artigos e brochuras, René Guyon em 
sais notáveis "Études d'ethique sexudle" (muito 
pouco conhecidos) e, sobretudo, Kinsey cosi-
tribulram muito mais para modificara atitude da 
sociedade em relação aos homossexuais do que, 
por exemplo, Freud, petrificado em sua teoria dos 
"estágios a sei-em superados" Quero, aliás, lem-
brar que em meu eàttido sobre "Kinsey e a se-
xualidade" mostrei que o estudioso norte-
americano, muito melhor do que o psicanalista de 
Viena, colocou o problema do homossexualismo 
de maneira cientifica e racional. Pa, ele, a se-
xualida,de não obedece a nenhuma "finalidade" 
(a procriação) e o positivo é recorra- a todas as 
possibilidades de aliviar-se sexualmente. Em 
suma, a natureza ofereceu ao homem meios para 
abandonar-se a uma festa sexual, que não exclui 
nenhuma prática e nenhum objeto. Na medida 
em que um adulto pode satisfazes- a sexualidade 
de um jovem, em particular - e para Kinaey a 
força erótica do homem atinge seu apogeu por 
"a dos dezessete, dezenove anos - tal fato, 
segundo nosso autor, só pode beneficiar aquele 

O homossexual é "na-mal"? Se se trata do 
homossexual eidaslvo, ele é talvez menos " nor-
mal

*
 que os demais, que podem ter relações 

sexuais com os dois sexos e cian os mais diferentes 
objetos sexuais.Ë no entanto. difícil estabelecer o

contingente de "anormalidade" no caso dos 
homossexuais exclusivos. Penso que o principal 
fato de desequilíbrio, na vida de um hosnosse-
zual, deve ser atribuído a um sentimento de 
oprúkiio social: os vizinhos que o espionam, opor-
teiro que dá sorrisos irônicos quando ele passa, 
etc, etc. . - O desequilíbrio que se pode verificar 
ocasionalmente no comportamento de certos 
homossexuais não tem outra origem. O ser hu-
mano é contraditório, submetido a diversas 
motivações interiores - a hereditariedade. tal-
vez? A transmissão doa genes obedece a leis mis-
tericeas. . . Nesse ponto a ciência apenas enga-
tinha. 

Na prática quotidiana, arriscarei o seguinte 
paradoxo. as ligações amorosas ocasionais dos 
homossexuais proporcionam-lhes relativamente 
mais equilíbrio do que uma relação seguida com 
uma única pessoa: os "casais" homossexuais 
freqüentemente padecem das mesmas taras dos 
outros casais. E tão difícil viver os dois para sem-
pi-e. . , Por que existem casais de rapazes? Isto se 
deve, em grande parte, ao medo da solidão e à 
repressão ativa que a sociedade exerce sobre os 
homossexuais, em sua procura dos jovens. 

Algumas vezes ainda ouvimos dizer que a 
repressão ao homossexualismo se justifica na 
medida em que ele sena um fator de "decadén-
cia" . É freqüente ouvir referências ao império 
romano. Acontece que estudei rata sociedade 
muito de perto. O que encontrávamos nela? Um 
imperador coei meios financeiros enormes e, 
abaixo dele, grandes proprietárias de terra que 
monopolizavam latifúndios imensamente ricos. 
Podiam desprezar todos os valores humanos, 
fazendo um consumo mercantil da carne hu-
mana. É preciso pois distinguir, quando se fala 
da antiguidade, sobretudo da Roma Imperial, 
entre a licença sexual em si e o uso que se podia 
lazer dela, graças ao poda- do dinheiro. Em suas 
origens, a reação cristã puritana se explica e se 
justifica muito bem. Os escravos de Roma, cosi-
vertidos ao cristianismo, não poderiam de deixar 
de revoltar-se violentamente contra a cupidez 
sexual dos patricios, que compravam seus filhos 
ou filhas por algumas moedas. A esse respeito 
leia-se Juvenal - 

Em todas as sociedades modernas que existe 
uma grande desigualdade de renda, o homos-
sexualismo poste constituir uma fonte de deca-
déncia (veja-se Cuba á época de Batista, o que ex-

plica ou até mesmo desculpa a violenta reação do 
atual governo contra os homossexuais). 

Conclusão? Penso que hoje, cada vez mais - 
e cano isso me deixa contente! - existe uma teu-
d8nda geral de diminuir o diferença entre os dois 
sexos. Muitas vezes acontece não podermos mais 
distinguir urna garota de um rapaz. No que diz 
respeito aos homossexuais. penso que antes de 
tudo naqueles que são presos como um delin-
qüente comum por terem tentado satisfazer sua 
sexualidade através de um ato que era a plena ex-
pressão cicIes mesmos. Penso também em supor-
tar a reprovação social de que são objeto e que são 
atormentados pela gente é devolva--lhes o gosto 
de viver. (O texto adia., de Daalsl Guárin, é um 
excerto do livro "Um Emalo Sobre a Revolução 
Smar', que se encontrar á veada a. Biblioteca 
Uatvesial Guol,
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Pey]refitte fala (mal) 
do Vaticano, da Dietrich, de Sa re, 

de Pompidou... 
Roger Peyrcfltte, de 73 anos, é considerado na 

Europa Ocidental como um dos mata conhecidos 
escritores homossexuais, Ele publicou mais de 20 
livros, com uma tiragem média de 300 mil exem-
plares. Segundo o escritor, cerca de 9 milhões de 
livros de sua autoria foram vendidos an todo o 
mundo, Dez de suas obras foram traduzidas para 
vários idiomas. (Em português há pelo menos 
uma edição de "As amizades particulares, feita 
em Portugal). 

Após ter renunciado á carreira diplomática 
devido a incidentes homossexuais, o autor se con-
sagra, aos 31 anua, inteiramente à missão de es-
crever. Seu primeiro romance, "As amizades par-
licularca", publicado em 1945, foi um grande 
sucesso. A obra serviu de base para um filme do 
mesmo nome. Graças a esse livro Peyrefitte 
conhece Jean Cocteau e mais tarde Fienry de 
M ontherlant. 

No Inicio dos anca 50 ele funda "L'Arcadie" 
o movimento guei francês que se transformou a 
seguir em centro importante de organização doa 
homossexuais. Diferente da FHAR (Frente 
Homossexual de Ação Revolucionária, com Ouy 
de Hocqumghem desempenhando o papel de 
presidente), fundada em conseqüiina dos acxzi-
tecimcntca de maio de 68. "L'Arcadie" per-
maneceu sempre dominada pelas idéias bur-
guesas. 

Entre as obras de Roger Peyrefitte, estas são 
as mais conhecidas: "Les ambassades" (1951). 
"Les chia de Saint Pierre" (1955), "Les chevahiers 
de Malte' (1957), "L'cxilé de Ca ri" (1959). 
"Les juifi" (1965), "Les américains" (1968), 
"Nutre amour" (1967), "Les pros secrets" 
(1978), e "L'entantdecoeur"(1978). Atualmente 
Pewditte trabalha numa trilogia sobre Alexan-
dre, o Grande, cujo primeiro volu me apareceu em 
1977. 

"As amizades particulares" é um romance 
que tornou seu autor bastante conhecido, mesmo 
fora dos meios homossexuais. Com as suas de-
clarações sobre o Papa Paulo VI e com seu ro-
mance "L'enlant de Coeur" ele passou a ser 
veiculado pelos maaa ..a. Para muitos cilticca 
Peyrditte é o escritor de ssc*odalce por excelên-
cia, aquele que está sempre procurando novos es-
cândalos. Apesar de seu êxito, seus colegas não  
apreciam e preferem conservá-lo a distância. Ele 
é mesmo desprezado e acusado de fofoqueiro. 
Mas, de qualquer forma, seus romances têm 
muitos leitores. O autor desta entrevista é Anton 
Leidst, o respondente de Lampião em Frank-
furt, e as lotos sAo de Nestor Perkal; ambos foram 
a Paris exclusivamente para produzir esta matéria 
explosiva. A tradução da entrevista e do excerto 
de "As amizades particulares" é de Francisco 
Bittencourt. 

- O Sssshor .scss sta.a sm que ioda 
a lheratura que quer i Nvada a tério tem deaez 
ssc.nd.Icsa • cocar a sociedade. O que áa li-
teratura, afinal? 

- No que diz respeito ao escândalo eu o 
coloco em destaque mais uma vez. Aliás, esse ter-
mo está ligado á minha pessoa, eu jamais poderia 
me livrar dele. Para toiro, a palavra escindalo 
tem um significado bem especial. Ela é idêntica á 
verdade. Explicer tenho por hábito dizer verdades 
que não são conhecidas e que muitas vezes 
L'hocam, principalmente no caso de elas visarem 
certos personagens da vida pública. Vocês; com-
preendem, não procuro o escândalo em si, mas 
sim a verdade que ele contém. Não há nada que 
eu deteste mais do que ce escândalos baseados em 
mentiras. Os mau media testemunham dia-
riamente que eles não duram. Sou totalmente es-
tranho a case tipo de escândalo. Cada vez que me 
processaram por causa de revelações sobre certas 
pessoas, sempre ganhei, eno caio de ter perdido, 
ainda assim eu tinha razão. E porque eu penso 
antes de esa-ever. Isso é válido para o caso do 
processo de Marlene Dietrich contra mim. Eu 
perdi esse processo. De que se tratava? Em meu 
romance "Les Ainericains" tomei algumas de-
claraçóes da Dietrich que tinha sido publicadas 
pelo "NewYerTimes". Contra esse diário ela não 
'tnaqualqua- atitude, a mim ela processou. E a 
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justiça francesa lhe deu razão, creio que apenas 
por galanterta. Fui eu. porém, que disse a ver-
dade, e não da. Isso não impede que admire essa 
mulher, confesso de todo o coração. Fiquei ir-
ritado com o desfecho da história. Por isso cosi-

, tinuei a espalhar algumas verdades sobre ela que 
a magoaram. Primeiro ela quis me levar outra vez 
à barra dos tribunais, mas a seguir resolveu ficar 
co [ma Hoje, após alguns anca, renunciei a 
qualquer tipo de polêmica com a grande artista. 
A verdade é que nunca gostei de ser utilizado por 
da para satisfazer sua necessidade de publici-
dade. Não posso portanto excluir definitivamente 
que-ela vá tentar me processar mais uma vez no 
futuro. (RI) Vocês vêem como não consigo deixar 
de provocar as pessoas, 

- Por que o Senhor perdesi o processo? 
- No mcii romance "Les Americains" tem 

um trecho sobre a guerra do VietnL Vejam bem: 
sou contra todas as guerras, por princípio, mas 
sou ao mesmo tempo a favor do Ocidente. Ê a 
razão pela qual me coloquei ao lado dos Estados 
Unidos. Isso porque sem os americanos o Oden-
te não existiria mais. O Ocidente representa para 
mim os valores culturais principalmente, a ci-
silização romana que tem sua origens na região do 
Mediterrâneo. Marlene Dietrich, na época em 
questão, coloca de público a questão de saber se 
não seria melhor matar o presidente lobnson. Es-

sa e a verdade. Foi isso que o "New York Times" 
escreveu, E a "Nouvelie Candide", uma publi-
cação de extrema direita francesa, publicou essas 
palavras que pareciam mal traduzidas do inglês. 
Eu me apoiei na versão do jornal francês, A 
.Dietrich negou ter pronunciado palavras se-
melhantes. Eu sou um homem que luta pela li-
berdade, não suporto a mínima demagogia. Na 
verdade, eu sou um antidemagogo. Naquela 
época, era muito fácil ser contra a guerra do Viet-
nã. Todo o mundo aplaudia quem fosse contra, A 
Dietrich fez demagogia pura com assuas canções. 
Tendo em vista tal situação, gostaria de lembrar 
os leitores que a mesma atriz recebeu uma hon-
raria pelo apoio moral que deu às tropas 

ámencanas no Vietnã. E depois, de um dia para 
outro, passa a contestar a guerra e torna-se uma 
demagoga da paz. Eu a ridicularizei por isso. 
Ela se sentiu ferida e esse é o móvel de seu proces-
se castra mim. 

- O Senhortambém leve dificuldades com o 
romance "Les Julfi"? 

- Sim, tive uma briga coso o barão judeu 
Ro(hschild, um dos grandes banqueiros da Fran-
ça. Ele, aliás, perdeu o processo, Ou para ser 
mais preciso, ele desistiu de me processar. Pediu 
que meu livro fosse confiscado, mas inutilmente. 
Desistiu de me processar porque eu me declarei

pronto a retirar algumas passagens do livro, que 
tem aliás uma perspectiva histórica. Eram pas-
sagens das vésperas da 1 Grande Guerra, Cle-
menceau chegava ao poder para salvar a França. 
Ele foi informado das condições às quais o gover-
no anterior tivera de se submeter para obter um 
crédito do banco norte-americano Morgan. O 
correspondente desse banco em Paris era Roths-
child Este tinha pedido uma comissão que lhe foi 
dada. Imaginem então esse banqueiro que ficou 
rico às custas da França, que catava em guerra. 
Clemensceau disse que ia prender Rothschild se 
de não devolvesse a comissão. A história acon-
teceu exatamente assim. Foi o sobrinho de 
Clemenceau que me contou. - Fui e sou um 
homem pela verdade. Sou um antigo diplomata. 
Em 1931 cheguei mesmo a receber um prêmio 
corno o melhor aluno da Escola de Estudos 
Políticos. Sempre trabalhei muito. Amo o tra-
balho e sei como trabalhar. Não preciso de co-
laboradores. Quando meu sobrinho Atam, minis-
tro da justiça do governo d'Estaing, publicou seus 
livros, uma carta endereçada a um de seus co-
laboradores caiu nas mãos do jornal satírico "L.e 
Canard Enchainé." O bilhete dizia: "Envie-me o 
segundo capitulo de meu livro." Isso é de se 
morrer de rir. Os que agem assim não são es-
critores. Mas esmo ser ministro e escritor aomes-
mo tempo? Um escritor deve consagrar todo seu 
tempo à literatura e a nada mais. 

- Segundo o menhor, um «crkor não deveria 
fazer pobtica. Qual é a sua opinião sobre. a 
chamado "literatura engajada"? 

- Ser escritor é uma profissão. La Bruyére 
disse urna vez: "Esa-ever um livro é como fazer 
um relógio." Não se pode exercer duas profissões 
ao mesmo tempo. Renunciei à minha carreira de 
diplomata em 1940 e soe pus a escrever "As 
Amizades Particulares". Mas me compreendam 
bem: fico satisfeito de encontrar livros escritos 
por políticos. Mas são testemunhos históricos e 
não literatura. Tomem o caso de De Gaulle. Ele 
disse: 'Encontrem alguém que saiba escrever meus 
discursos". 

- O que o Sezâor pensa de mentores es-
ga)adoe como Sarna os Ca.om? 

- No que diz respeito a Sartre, sua obra é 
composta de duas partes, sendo que numa há um 
verdadeiro escritor. Falo particularmente de suas 
primeiras obras. São testemunhos da verdadeira 
literatura. Mas depois. Sartre como diretor de uru 
jornal ficou impcnsivd. 	 - 

- E Almi Comes? 
- Ë a mesma coisa. "A Peste" é um bom 

exemplo de literatura. Mas o Camus diretor de 
"Combat" não é mais um escritor. Não dá ser ao 
mesmo tempo escritor e jornalista. Isso, porém, 
não quer dizer que eu não aprecio o jornalismo. 
Interessa-me muito essa profissão. Disseram que 
eu sou um jornalista da literatura. Mas foi o que 
também disseram de Voltaire. Quando um es-
critor se liga a um jornal, ele pode perder sua in-
dependência. Ele deve ter resistência para viver 
coso o que ganha como escritor. Sou um doa raros 
escritores franceses que vivem da profissão. 

- Então há multo poucos escritores verda-
deiros na França? 

- Há talvez dez-
- Quem costa entre das? 
- Ha-vê Bazin, da Academia Goncourt, 

Henri Troyat, da Academia Francesa, e Guy de 
Cars. Não são nem mesmo dez. 

- O Senhor ama os clássicos, Voltaire, Rosa-
sem e Mositasqa leu. Não está multo convencido 
da qualidade de sem contemporâneos. Como já 
chegou a confessar, nunce suportou ler um Livro 
de Sartes até o Um. 

- Ê verdade. Há passagens de Sartre que 
adorei, outras detestei. Não é por acaso que me 
sinto mais à vontade com escritores dos séculos 
passados. Eles são, sem exceção, todos grandes 
escritores. Como vocês sabem cii sou um filho do 
século XVIII. 

- O Senhor conheceu lienrI de Mostherlant. 
Nem todas as suaa histórias sobre ele são agru-
dáva. 

- Eu guado» boa	 brga,de Moi-

LAMPIÃO da Esquina 

** 
APPAD
ir  

da parada da dlsTulIdL'

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott

GRUPODIGNIDADE



NTRE VISTA 
therlant. Foi com sua ajuda que entrei para a 
literatura. Conheci-o em 1939, quando de meu 
regresso de Atenas. Ele é verdadeiramente um 
grande escritor e devo-lhe muito Aliás, embora 
nunca tenha escrito sobre sua pederastia, viveu-a 
abertamente. Ele tinha meus gostos. No entanto, 
no momento em que "As amizades particulares 
começou a ter um sucesso enorme, Montherlant 
passou a ter ciúmes de mim. Nossa amizade 
acaba quando me dei conta de que sua vaidade 
literária lhe valia mais do que os sentimentos pes-
soais que pudesse ter em relação a mim. A seguir, 
comeces a falar francamente dele, talvez até de 
um modo cruel, Mas não acredito que tenha 
manchado sua glória. Tem gente que afirma que 
eu tornei Montherlant mais simpático e mais 
humano. 

- O Senhor iambém conheceu Andre Gkle? 

- Encontrei-o imediatamente após o fim da 
guerra. Um amigo dele me disse que Gide queria 
me ver depois de ter lido "As amizades parti-
colares". Fui na sua casa. Não gostei nada da-
quela casa. Não tinha decoração, era fria. Não 
havia nada que testemunhasse que ali vivia um 
escritor. Ele parecia totalmente indiferente com o 
interior de sua casa. Estive com ele uma segunda 
vez, quando ele veio até aqui para ver meus ob-

jetos de arte e as focos dos meninos de Taormina 
feitas pelo barão de Gloeden. Eu lhe disse: "Sr, 
Gide, o senhor conheceu Taormina quase 50 anca 
antes de mim". Ele respondeu: "Mas nunca ousei 
bater na porta do barão de Gloeden." "Esse é 
Gide, mm todos os seus complexos de uma cosia-
ciência protestante. 

- O Senhor também fez obaervaçóea sobre o 
antigo presidente 1raisc Georgss Pompidou... 

- Escrevi sobre ele coisas que ainda não 
eram conhecidas do grande público. Tive de des-
crever com muita discrição suas tendências 
homossexuais. Não me compreendam mal! Eu 
não queria armar um escândalo nau o assunto. 
Meu desejo é simplesmente fazer as pessoas com-
preenderem que os homens políticos, mesmo ao 
mais alto nível, podem ser homossexuais. E há 
outros: O Papa Paulo VI, o atual rei da Bélgica, o 
antigo secretário-geral da ONU, Dag Hammarsk-
jold.

- O Senhor sempre leal provas que icem-
panham ana, revdaçlss? 

- Claro, sem provas eu não ousaria jamais 
declarar que alguém é homossexual. 

- Não mirla o contrário, o Senhor seguindo

os namoros que correm nos meios homossexuais? 
Quanto ao Papa Paulo VI, como o Seabor pode 
dizer que de era homossexual? 

- Ê o seguinte: às vezes me chamam de o 
papa do homossexualismo' porque eu luto pelos 

direitos dos homossexuais. Sei sobre Paulo VI 
porque tive de pesquisar para dois dos meus li-

vros, "Clefs de Saint Pierre' e "Les Chevaliers de 
Malte" .'que são os livros mais importantes sobre 
a igreja católica. Quando o Papa Paulo VI man-
dou publicar em fevereiro de 1976 um documento 
condenando o homossexualismo, a masturbação e 
as relações sexuais antes do casamento, uma 
revista pergunta minha opinião sobre o assunto. 
Eu estava verdadeiramente indignado porque 
sabia que o papa, na época em que era arcebispo 
de MUlo, manteve uma relação com um jovem 
ator de quem eu sei o nome. Sei também que uma 
parte da "aristocracia negra", isto é, a aristo-
cracia do Vaticano, frequenta casas de encontros 
com rapazes. O semanário "Tempd'. italiano, 
publica a seguir um artigo sobre o homossse-
zualismo do papa' Paulo VI e o "Der Spiegel" 
também. Na Itália foi cômo se tivesse caldo uma 
bomba atômica. O vigário de Roma pede aos 
católicos que rezem pelo papa que tinha sino in-
juriado. Fiquei muito emocionado porque não es-
perava por uma reação desse tipo.

- Seu último sucesso literário é"L'enlant de 
cocur", que conta sua edição com seu owem 
amigo AIaIn .Philipe e ai drcuast&.cfas que o 
levou a perder de li a 12 mQhõeu de francos pelas 
quaIs seu "eifan* de oneur" é responsável. Não 
terá sido excessivamente doloroso pua o Sasbos 
contar como foi arruinado Ilp.ancaframmte por 
um jovem? 

- Como vocês sabem, "L'eniant de coeur" é 
a continuação de um livro que publiquei há uma 
década coso o título "Notre amour". São confia-
sôes de um relacionamento que mantive mm um 
jovem. Dessa a esse rapaz, que conheci quando ele 
tinha 12 anos e meio, e que agora, aos 28 anos, 
continua meu amigo, toda uma experiência 
homossexual. Sempre fui um pederasta. Com esse 
lisTo quis mostrar que um ser humano vale mais 
para mim do que qualquer bem material. De um 
Lado, meu amigo me deixou pobre, de outro, de 
me enriqueceu. Creio ter conseguido com esse 
livro uma grande vitória. Disseram-me que se 
trata de uma obra-prima. Ë um hino ao amor 
homossexual. 

LAMPIÃO 
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Pra quem não conhece o autor 
(Trechos do romance "Leu Amitiás Par ilcuilires", de Reger Pevelitte) 

George. e Luclem estavam no quarto do 
padre de Trinam, que abada levava a rena na 
mãos era a flor que ele os tinha fito respirar 
por um momento para que me perfume a 
aoordaase O.orges dsera a primazia deusa 
cser.çIo galante; a iu1r, a ma.olsri tom 
detendo com Lucian. Mus.et tinha dito que 
os iabk. dos .enlno, se abriam à noite o 
muast o padre de Treines abria sob as rosas a 
olhos dos meninos. 

Ele tinha pedido aos dois jovens para que 
fossem omvsrssr em seu quarto, seria mais 
cêsnodo. Como recmar? O padre lhe, havia 
recomendado para aio Inser barulho e que 
arrumassem si camas de maneira que sua, 
ausêncisi não tossem. nossdai. O. dois me-
nino. enfiaram os chinelou e, vendo que 
colocaria o roupão, o padre lhes pediu que 
fkaunn apenas de pijama - o caso de em-
tirem frio, ligariam um aquecedor elétrico. E 
agora dos estavam ia, multo espantados. 

O padre tinha colocado a rosa num vaio e 
disse iorrindot 

- Rosa mvstica, irosa dos mistérios. 
Fechou silenciosamente a janela com cor-

tinas escuras que dava para o dormltárlo. A 
cama estava feita. Ao lado da penteadeira, 
guaniedda de vários frascos, budi uma 
bacia. Sobre a mesa, próximo da limpada, 
iria cálices, uma garrafa de licor e um pacote 
de biscoitos. 

Tendo oferecido cadeiras aos seus coa-
vi dados o padre ,eatou-ie numa poltrona de 
palha à sua Irem.. 

- Tenho de repetir - ele disse - a 
palavra do salmistas "Como é bom e como é 
doce viver com seus Irmãos!".,. habitare 
fratres in unum. Era das muxlmu IavorIa., 
doa Templários, e seus perseguidores 
quiseram ver nela um sentido infame. Uma 
grande fraternidade suscita calúnias, senão 
pei'srgulçbas. Eu reuni vocês aqui para 
preservar a nossa. O lugar não é só mais 
cilmodo, mas mais seguro também VerllI. 
q uet, cansa por cama, que todos doenslani. 
Mias, a hora é favoráveis é aquela do primeiro 
sono, o mais pesado. Mas, de qualquer forma, 
falemos baixo, cheguem mais perto. 

Elos aproximaram as cadeiras, Agora, 
sais joelhos quase se tocavam. 

- Durante o dia - continua o padre - 
me cercarei daa mesma. precauções. V 
manca verão eu me aproximar dos que me Ia-
teressam; Isso eu farei com aqueles que me 

mas não me iniertasami os .na.b 
velhos do que vocês, que se acham adulta, e 
a mah jowin., da quarta aluie, que se 
acreditam ainda crianças. Coes Isso vocês 'e 
sentirão acima dos outros e aprenderão assim 
que os verdadeiros irbinios são secreta. 

E ele acrescenta, aorrindonovamuntes 
- "São multas as moradas na casa do 

Pai." 
Levanta-as a segul., dosarrilha a garrafa e 

serve. Georgea lhe lar maltam perguntas sobre 
a GrUde; como eram as pessoas, os bnték, a 

• LAMPIÃO da Esquina'

alimentação, as estradas, se ainda se encon-
trava belas estátuas para comprar. O padre 
respondeu com boa vontade. Prometeu tara. 
béiai encomendar as poesias de Muasei: 
Luden lhe dissera que gataria de lê-las, já 
que, segundo Georges, os versos muito bela 
que o padre tinha recitado há pouco eram de 
Muuet. 

- Constato coes satisfação - declara o 
padre - que vocês não escondais nada um do 
outro, como já tinha untado antes que não se 
misturam cota seus adegas. Tanta Intimidade 
e tanta prudência estio na medida justa que 
me atrai e me prende. 

Ele ofereceu a seus convidados um último 
cálice e recua para examiná-los. 

- Era justamente o que me paradai sem 
pijamas não lhes assentam com perfeição. O 
de Lucini ficaria melhor em Georges, que é 
mal, franzirão, e o de Georgeu foi feito para 
ludeu, que é mala àpadsútLo Troquem-aos

amanhã. Seguindo a palavra de Pitígoras, 
tudo é comum entre amigos. 

Ele olha o relógio de pulso e dlzt 
- Preocupa-me o repouso de vocês, 

Deixem-me agora para voltar ao mundo do. 
sonhos. Como eu gataria de saber com o que, 
coes quem vocês sonham! Talvez amanhã, 
graça, à minha idéia, Geotgea sonhará com 
Lucles, e Luden sonhará com Georges. 

O padre os contempla por algum tempo, 
comona noite anterior: 

- Não esqueçam e eu não cessarei jamais 
de repetir: a pureza é. aos olhos de Deus, o 
mais belo adorno dos inocentes, mas da é 
também muitas vezes o único que lhes lalta. 
Na idade de vocês, isto é, aos 14 anos, santo 
Nicolas de Tolentino só conseguia continuar 
casto usando correntes, cintos de ferro e ci-
lícios, jejuando quatro vezes por semana e 
deitando-se no chão puro. 

E como embalado em seus pensamentos, o 

.•.-.•	 -.	 -

padre de Trennes continuou: 
- Sim, glória àquele que sempre soube 

dominar o Demônio! Mas é preciso não es-
quecer também que o caminho do arrepen-
dimento permanece aberto. se falharmos. A 
virgindade do coração pode ser refeita. e é só 
da que importa. Numa grande alma, o furor 
dos vícios; anuncia a força da graça que virá 
purificá-los. Não desesperam. No fundo de 
suas misérias eu os farei reencontrar Deus. 

Eles aceitaram um cigarro. Lucien então 
perguntou: 

- Mas como é isso, padre, o senhor não 
dorme nunca? 

- Algumas horas me bastam - respon-
deu o padre vigia. - De qualquer jeito. eu sei 
me contentar coto pouco. ao menos quando se 
trata de pouca coisa. Sugeri ontem que 
trocassem os pijamas e. em vez disso, stm de 
pijamas novos, que aliás lhes cai melhor que 
os antigos. Para lhes ensinar a serem mais 
dóceis, tirei estes aqui dos sacos deroupa suja 
de cada um e os substitui nos seus enxovais 
por dois outros quase do mesmo tamanho, 
que eu tinha justamente numa valise, des-
tinados aos novos. A titulo de mortificação 
vocês terão de mentir às suas famílias dizendo 
que a troca foi um engano da irmã lavadeira. 

Ele encheu os cálices e ofereceu biscoitos: 
o incidente estava encerrado. 

- Embora vocês não tenham ainda res-
pondido inteiramente á minha confiança, não 
saberia mais viver sem os dois. Antes de 
dedicar minha afeição a alguém, estudo 
cuidadosamente seu semblante, Foi assim que 
estudei seus colegas e é assim que escolhi os 
dois. Cada noite que passa vem retificar 
minha escolha. Sento-me por um momentoso 
Lado de suas camas, acendendo de ver em 
quando minha lanterna para poder adniirá-
Les melhor. Com que impaciência espero por 
esse momento! Para ele me preparo como 
para uma festa. Também Sócrates se fazia 
belo, dizia ele, quando ia encontrar-se com 
uma beldade. Mas bis uma diferença entre eu 
e ele, já que meu primeiro cuidado de beleza 
consiste em fazer a barba. Já notaram a 
negligência, digna menos de Sócrates do que 
deu filósofos cínicos, dos meus colegas nesse 
sentido? Alguns deles só se barbeiam aos 
domingos, para a missa principal. Meu ce-
rimonial é diferente- barbeio-me não apenas 
pela manhã para todo o mundo, mas também 
A noite, para vocês. Dos ejo oferecer, mesmo 
que estejam dormindo, como num espelho 
vetado pelas pálpebras de seus alhos, ás suas 
almas ainda infantis, sem manchas e inde-
fesas, um rosto honrado de homem. 

Georges não se conteve e saltou uma ri-
sacia de todos aqueles refinamentos com a 
barba, e murmurou coas uma voz ligeiramen-
te irônica: 

- Santas doçuras celestiais, adoráveis 
idéias! - Era uma citação de Carneille. Para 
aquele clima, vinha a calhar.

?.aglna 
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TENDENCIAS

Mostra em Minas 
de*cnema alternativo 

A magia destes corpos nus reside 
principalmente no jogo de luz e sombra 
que o artista consegue com os meios 
mais simples. Na última exposição de 
Wagner Docto, na Galeria Independên-
cia, de Porto Alegre, em junho, o 
público ficou deslumbrado com a 
beleza solene e ao mesmo tempo al-

tamente sensual destas figuras. 
Dotto é gaúcho, nascido em Ca-

çapava do Sul, e está de viagem mar-
cada para o México, com bolsa de es-
tudos. O nu é o seu elemento preferido, 
e ele costuma desenhá-lo em todas as 
posições e detalhes. Lampião pública 
em exclusividade estes trabalhos.

Desfrutando do novo siai= fe-
minista que as mortes femininas 
trouxeram a Belo Horizonte, no seu 
bojo vêm também outros setores que se 
articulam na tentativa de abrir espaços 
e cabeças para alternativas indepen-
dentes. Assim sendo, de 26 de outubro 
a 19 de novembro estará acontecendo 
no Palácio das Artes uma espécie de 
feira cultural, ou feira do espaço-vivo, 
onde todos os segmentos de pensamen-
to alternativo estarão se manifestando 
livremente. 

Sob o nome da 1 mostra de Cinema 
Brasileiro Independente, com abertura 
para bitola em 8-16-35 e VT vários 
grupos de raça, credo ou cor, discutirão 
livros, alimentação, medicina, impren-
sa, advocacia, ecologia e música. 

Assim, se você tem uma alternativa 
independente a propor, se você acredita 
que a mente é andrógina, e se você acha 
que roupas, credo ou cor foram inven-
tados apenas por discriminação social, 
racial ou sexista, levo uma monografia, 
um espírito ou um forno para oferecer 
os corações. A mostra de cinema será 
levada no MAM do Rio e na 
Cooperativa Brasileira de Cinema, 
(Cine Ricamar), iniciando por aí -

pelo menos é a intenção - a organi-
zação de um circuito paralelo que possa 
saciar a avidez dos que buscam coisas 
pela vida. Para as mulheres, que se 
lembraram delas próprias, (ao invés de 
serem convidados, como o foram várias 
entidades de classe), como tem muita 
cineasta com trabalho para ser visto, 
não foi difícil organizar um pacote de 
filmes e uma monografia sobre mulher, 
violência e poder. 

Os filmes femininos que partici-
parão da Mostra, por estranho que 
pareça, têm muito a ver com as vi-
brações atuais belorizontinas. Landa 
Ribeiro mostra uma mulher sendo as-
sassinada. Célia Rezende mostra como, 
através de vários níveis de prostituição, 
as mulheres podem ser assassinadas, e 
Leilany Fernandes Leite, com "Tempo 
Quente", trilha sonora da Sandra Sá 
faz um apanhado geral, no barato, de 
seres que podem ser outros seres. Isso 
sem falar no apoio em massa do Centro 
dos Direitos	 da Mulher, Nós 
Mulheres, Brasil Mulher, Grupo 
das Lesbicas Feministas e por aí a fora. 
Sem deboche- inscreva; o seu principio 
de vida. 
(Lelknv	 1 .J. 

Entre luz e sombra 

Livros novos na Biblioteca Universal Guei. 
Estes livros falam de você: suas paixões e 

problemas, suas alegrias e tormentos. Leia-os. 
ALONGA ESPERA DO PASSADO 

Ocre Vidal 
206 páginas, Cr$ 230,00 
"The City and the Pilar", um clássico da li-
tatura norte-americana; o primeiro rtxnanca a 
abordar abertamente o tema da hom(*s& 
xualidsde naquele pais. Uma história de ames 
entre dois homens que atravessam as incom-
preensões e aes anos. "um livro emocionante, 
que comova* a todos es seus leitores - , disse o 
New York Herald Tribune. Do mesmo autor de 
Mi'a Beckirtndge" 

OS HOMOSSEXUAIS 
Marc Daniel e André Baudry 
173 páginas, Cri 210,00 
Um livro pedagógico, escrito por dois es-

peaahstas franceses para substituir nas bancas 
e livrarias as obras análogas eróticas, senas-
aonalistas, comerciais, etc... Um livro escrito 
com o intuito de desmistificar o boinasexualis-
mo enquanto assunto tabu. Uma das primeiras 
obras a tratar a homossexualidade, na França, 
não aano uma anomalia ou perversão, mas tio-
somente como um fato que ccxsdiciomma a vida de 
milhões de homens e mulheres em toddo mun-
do. 

POR QUE MATARAM PASOLINfl 
D*nlej L. Pastara 
97 páginas, C4 200,00 

O leio como uma das mala cruéis medidas 
do homem. Dusm histórias personalísalma.a de 
um autor que ainda sul dar multo o que falar. 

Peça pelo reembolso postal à à Esquina - 
Editora ( Caixa Postal 41031, CEP 20400, Rio 
de Janeiro, RJ) 
O DIGNO DO HOMEM 

Paulo Hecker Filho 
72 páginas, Cri 1.000,00 
Um livro rabcaiano, ama igual no Brasil, 

na sua vertigem erótico- quisom esça.,Publicado 
em 1957, é uma antevisão das viagens psico. 
délicas. Edição especial do autor, em papel de 
luxo, de apenas 200 exemplares. Estames 
dando tu últimos exemplares. 

à  14uiiaa. li
• ,_Trw ,

BLUE JEANS 
Zcnm Wilde e Wanderlei Aguiar Bragança 
ól páginas. Cri 150.00 
As venturas e desventuras de cinco rapazes, 

todos micha. Um estudo em negro sobre a 
prostituição masculina, escrito a partir de 
depoimentos recolhidas pelas autores nas 
hxais de "pegaçàd'. da Galeria Alaska à 
esquina de Ipiranga com SàoJco, da 
('indândia aolargodoArcwiche. 
INTERNATO 

Paulo Hecker Filho 
72 páginas, Cri 220.00 
A história de um grande amor homossexual 

adolescente. A nosela, publicada em 1951, é 
piesieira no tema, no Brasil. Paulo Hecker 
Filho, escritor gaúcho, estreou na literatura aos 
22 anos. Interuato é a terceira obra do autor, 
que escandalizou a pacata mtdligentsia na-
cional da toCa. 
TEOR EMAMBO 

Darcy Penteado 
lO5páginas.Cr$ 150.00 
Um Papai Nosi muito louco, uma bichinha 

sorveteira, uma fada madrinha desligada, a his-
tória do bote a prazo fixo. muito humor emuito 

no novo livro do autor de A Mii. e 
Cem . 
EU. RUDDY 

60 PAGINAS; Cri 500,00 
Luxuosa edição dos poemas do coiffeur, 

travesti, poeta, "estrela", pai de família, José 
Maria de Pinho, Com (ems ouaadiaslmoe do 
auur, feitas pela divina Vânia Toledo, Obra 
para odedonadoees. Um poeta que estréia sob 
as bençio. de Ferrei,. Gullar. 

COMPANHEIRO 
W.lk' Luna 
laOpáginas, Cri 150,00 
"Não é bem este tipo de amor que atinge a 

tantos". Publicado em 1979. o livro de poemas 
de Waiker Luna traduz sua xaçio de poeta 
confessional, que tens o poder de dizer o que 
apenas se advinha e de advmnhar o que não se 
ousa dizer como homens e como amante.

MULHERES DA VIDA 
vários autores 
77 páginas, Cr$ 120,00 
Norma Bcnguell, Leda Mloctlis, Isabel 

Câmara, Socorro Trindad e outras mulheres 
quentíssimas mostram neste livro a nova pomia 
das mulheres que milo se conformam a 
pressão machista e tenta inventar sua prápria 
linguagem. A poesia feita nos bares, calçadas, 

mibus, boates, prisões, manionios e bordéis. 
O CRIME ANTES DA FESTA 

Aguinaldo Silva 
l36 páginas, Cr$ 140,00 
Através da história de Àngda Diniz e seus 

amigos, que ele trata como se fosse (icçio, o 
autor interpreta e esclarece todas as amotações 
de um instante dramático de nossa alta ao- - 
aedade. Um libelo omiTa O machismo e a 
opressão. 
NO PAIS DAS SOMBRAS 

Aguinaldo Silva 
97páginas.Cr$ 150.00 
Dois soldados portugueses vivem um grande 

amor au pleno Brasil colonial; envolvidos numa 
conspiração forjada, acabam na forca. A bis-
&ia recontada a partir de 1968 faz um Ie'vs.n-
smento de quatro sécrulce de rqresaão. 

I(EPÜBLICA DOS ASSASSINOS 
Aguinaldo Silva 
157páginas,Cr$ lM0,00 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam o Es-

quadrão da Morte (e vmT). A incrível bis-
t&ia de um dos peilcsios mais conturbados da 
vida brasileira, de 1969 a 1975. tendo como 
pino de fundo os omáricu do submundo o.-
nomu. 
TESTAMENTO DE JÓNATA.S DEIXADO A 
DAVI 

Jolo Si1V'iO Trevisum 
l39 páginas, Cr$ 150,00 
Uma viagens do autos' em busca de si me,-

mo. Anos de estrada, de ididão e fome iam-
meios nuns livro escrito com sua e sangue: um-
(es czmtcn, a história de uma geração cujos 
sonhos foram queimades lentamente em praça 
pública.	 -- ---

SEXO 4 PODER 
Vátio, autores 
218 páginas, Cri 180,00 
Jean-Claude Beruardct, Aguinaido Silva, 

Maria Rita Kebi. Guido Mantaga e FÍVIO 
Aguiar e muito, outros discutem as relações en-
tre sexo e poder. Dois debites: um sobre ho-
mossexualidade e repressão, com o grupo 
SOMOS/SP. 

SHIRLEY 
Leopoldo Serran 
95 páginas, Cri 130,00 
A história de amor entre um travesti da noite 

paulista e um operário de Cubatio. Wal-
dir/Shirlcy é um personagem que aceita enfren-
tar todas as humiIhaçes para ser fiel ao seu 
desejo. Dois seres humanos, cznssflcados pela 
opressão, brigam pcla vida. 

OS SOLTEIRÕES 
Gaspanno Damata 
213 páginas, Cri 180.00 
Um livro que se dispõe a esmiuçar o mundo 

dos homossexuais e tudo o que os tolhe: a in-
compreensão que es cerca, o medo. ~to um 
mas palavras, de sei buscar a linguagem dos 
seus personagens lá onde o autor os encontrou. 
A TRAGÉDIA DA MINHA VIDA 

Oscar Wide 
l94piginas,Cr$ 100,00 
O famoso depoimento de Oscar W'ilde sobre 

sua vida na prisão, onde cumpriu dc.s anos de 
pena, condenado pela justiça inglase pelo crime 
de bomcaaezualismno. Um livro em que Wide 
acusa e se defende, anvlto pela solidão das 
prisões e marcado pelo sdrimento. 

Eaco&a os que você • faça o se, 
pedido P@40 ~- à Esquina - 
Edito.. á. Livros, Icruela *Ruvas Laá.. - 
Caixa Postal 41831 CEP 20400, Rio dsludro, 
RJ.

5e Tua pedir mais ás trile livros 
ffimo brtads, intdrum~ gMtis, mia esmaplar 
de EXTRA/LAMPIÃO 0 i. 
1	 t..._t. ... .... k	 .. -.	 - . .A . ., ..., - ,...-.., 
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TENDENCIAS 

Mistérios de Gracinha Tropical 
Apenas uma boa intenção 

Como previ e apostei no número anterior. 
Blu..1as (de Zeno Wilde e Wanderley Aguiar), 
passou de um livro de sucesso a um espetáculo de 
estrondoso êxito. lá no SENAC de Copacabana, 
dirigido por Waif Mais. AI estio as casas lotadas, 
os aplausos fortes.. .e a polêmica dos críticos con-
tra eles mesmos. 

Clara que há erros, falhas. deficiências, mas 
o saldo geral e final é altamente positivo. Nem é 
Por acaso que o público, seja qual for a sua 
preferência sexual, tanto se identifica com o es-
petáculo, mesmo quando leva porradas monu-
mentais. 

Do elenco, sobressai Luiz Carlos Nulo, uni 
menino de IS anos, um tremendo ator. Eta com 
de que lesei uni longo papo. domingo. dia 14 de 
setembro, durante a tarde inteira; desta vez, 
porém, não era apenas mais um papo, daqueles 
que temos levado quase diariamente: a gente ia 
fazer um trabalho para o LAMPIÃO. Nuto falan-
do dele mesmo. Niflo falando das pessoas. da 
vida, do sexo, Nio falando, sobretudo, do for-
tíssimo personagem que criou, a Gracinha 
Tropical. 

Com 16 anos. Gracinha Tropical é um garoto 
de vida dupla. De dia, estuda num colégio es- 
tadual, lá em Quintino. aparentemente igual a 
toda a sua turma. De noite, a família crê que ele 
s seja oIlk'e-boy, num hotel de Copacabana: mas. 
de fato, com o acender do n&m, ele vira cantor 
transformista, numa boite da Lapa; depois do 
shov, quando pinta alguém interessante, até 
pode sair para transar e melhorar um pouco seu 
orçamento michuruca. 

E Niflo. conto 'este a pele dessa figura rica e 
sedutora? Como se relaciona com da? Que pensa 
dela? E da vida que da leva? Mil perguntas, mil 
respostas, mil surpresas. - 

Filho da atriz Ilva Nulo e do diretor Luiz 
Mendonça, moro na Glória, a mie, que tem 
quarenta e poucos anos, e faço teatro. Infantil e 
adulto, desde 1972; destaco "Antigona", cosa 
Maria Fernanda, e "Canção de Fogo", de meu 
pai. No cinema, gostai multo de lazer "Sábado 
Aluduante'. Na TV, recordo "Te Coatei", os 
Irei "Mala Mulher" cm que paitldpel, e, ao-

'brotado, aquele que foi proibido e em que eu 
o pes'.oaagcm-cestro, chamava-se "Jovem, você 
tom que ser alguma coiaa na vida'. Também fiz 
fotonovela, para a Aadga. Mas. rademate, 
prefiro mesmo é lustre. 

O menino Luiz Carlos Nio Mendonça, es-
tuda no Externato Angelorum. É um colégio de 
freiras, óbao, lá ai Q61.. Meu relacionamento 
continua sendo excelente, com ai trairas e com os 
colegas; com alguns professores é que tenho al-
guns problemas..,. 

E Gracinha Tropical. Niro? Olha, eu curso 
demais o personagem, os detalhes todos, é uma 
prova teatral, cara. Ela é uma pomomi Incrível, 
rlqulaslma, sem grotesco; ela traz Iodo um lado 
humano, fodido, do travesti, o outro indo. E é 
nessa que eu vou! 

E da é uma grad.ha macama, um barato, me 
lembra mais as pesas nevas de Lip., que Já se 
vendem aos IS anos, mas que Já viveram, no 
malmo, 30 anos. Ela é uma mistura do )cw 
garotão coes a criança, cem a malhar, e cem seu 
deseJo de ser Gal Costa; é ai que ele atinge o 
pique. £ uma pessoa legal. E eu mm sal se ela 
gostaria mesmo de ser mulher! £ dáldo, como 
todo o travls quer parecer mulher, mm não á e 
nem talvez qealra ser. Cohei mai r.oMde na 
cabeça dos travls, es acho, mm diia'ça nttrt 
hom e mulher. Será que elsa gostariam meemo 
de ter .aarálomulher? Niosei...

Quero dizer que estou sentindo eneso a barra 
deles deve ser pesada, coo as mia., dss pin-
tar muito loucas. Quando ma maffilulei ao pri-
.,dro dia, me vi mulher ao espIbo, minha os-
beça pisou. Você iem pau, você foi criado de am 
certo Jelto. De repente, "muda" e sal pela rua: 
mudança .vIio louca pra sua cabeça. Mudou por 
fora, mas na cabeça é homem. Você nasce apren-
desdo a ser "homem", pk se aio levasse cem 

lucaçio, aio ia se tio duro, acho. Olha, ao 
palco, travesti eu veio conto coisa mágica, coisa 
liadisslmat mas, na rua, deve ser uma plraçiosó. 
na tua cabeça. 

Me dá uma opinião bem sincera: aos teus 
olhos, Gracinha Tropical é um homossexual? 
Claro, traaqãllamente, eia custe homem mesmo, 
Já deve ter nascido cantando o m~ mas, eu 
acho que todos os midufa do flue-leaiss também 
aio homossexuabi dez amimam, se apaixonam, 
traiam sentir o outro homem, se comporiam 
como quem prefere tramar uses homem mesmo. 
E aquele mlchê que vive gritando que adora 
mulher, o Rengubem, eue es acho que também 
é duvido muito de quem sempre quer se mostrar 
machão, ande escondendo qualquer cabo, dos 
outros e dele mesmo. 

Você ja fá foi cantado, paquerado, aqui no es-
petáculo? 1h!!!, logo na mudo, tinha um cara na 
primeira fia me canta.dot ao final, spsao, 
de me ter mi sinais, me querendo mp.ar lá fora. 
Mas, tudo bem, não fico grado, não. Até ima 
pintado caleas bem angraçadas. bem cs, 
nade da pesada, nada brabo. 

E teus pais, cano te vêem sendo a Gracinha 
Tropical? Algum problema? Não, nada disso, 
meus pabentilo, curtindo multo, o pai está ma 
ravibado, a mis adorou. Me deram a ntaior for-
ça, o pai dizendo "tem maia é que fazer", a mie 
me aJ...t.i • do Os dois me deram .11 
dias arliad um barato. 

Estamos chegando ao fim do nosso papo e eu 
quero te escutar falando de sexo. Pode Pode, 
sbo! Pb sexo é aa, aie te dá força para viver, 
de te deixa ma pé ou te Joga no eM., está ligado a 
tudo. Se teu sexo não estiver numa boa, tua vide 
estará numa merde, podes orar. Eu Já tramo, 
desde o principio do ano p.smdo, e luso é mulo 
natural para m, um mulo natural ao sexo. 
Comucai t,aasm.do mm mm garota de vime. 
ponem anos, foi legal. Mas, também 	 multo 
.osmel k	 trar cem --'-em e 
a.maz mm mar, ceias maia. memal, as-
nbom gil. Tud, á	 da spçio, eu de

Teatro Scnac, Copsosbena, Rio Noite de 
«tr& da peça lia. Jnt, de Zeno Wilde e 
Wanderlei Aguiar Bragança. Na platéia muitos 
convidados, famosos. Obviamente o elenco 
devais estar nervoso, como acontece em toda 
estréia. O tema fordsaimo hist&ias de michis. 

Vimos ao espetáculo. Infelizmente, os 
autores de lias lesou não conseguiram focalizar 
bem a proposta de mostrar a vida dos michia. 
Neste espetáculo. somente mostram uma des-
carga de momentos dramáticos da vida de al-
guns rapazes que vivem de prostituição. Os 
autores parecem que preferiram a linha mo-
ralista: Tudo é desgraça na vida dos rapazes. 
Um verdadeiro hospício. Os espectadores, 
menos acostumados com este tipo de rapazes, 
devem sair dizendo, mais uma ver, que toda a 
bicha é louca e corre o perigo de ser assassi-
nada; que os michés são sempre perigosos ou 
malucos. 

Faltou ai um aprofundamento dos autores 
no tema prostituição. A peça é uma abcrtfagem 
superficial. Parece que aqueceram que a 
loucura, os traumas aio são só dos rapazes que 
vivem às custas da prostituição. Neste manen-
to eu lembrei da entrevista que o LAMPIÃO 
fez coes um nicht, a qual mostrava que os 
rapazes, muitas vezes, dão um pouco de si para 
as pessoas solitárias. E que também são seres 
humanos. É exatamente neste ponto que a peça 
peca. Ela aborda este assunto, que é muito 
profundo, superficialmente. Dando apenas al-
gumas pinceladas, quando seria importante se 
atirar de cabeça por este caminho. O pior de 
tudo é que fica uma sensação de que nós, ho

masexuais, somos sempre desgraçados e 
louca. 

O denco tem um desempenho bcmsogbxeo. 
Todos colocam muita garra para demonstrar 
aquilo que o texto prope. A direção parece es-
tar solta. A iluminação é o forte do espetáculo. 
O cenário não convence. Os figurinos mere 
um ponto positivo. Tradiacxsalmente os m~ 
se apresentam daquela forma. 

Os bons momentos de flue lesas ficam com 
Fábio Máss imo, que faz o papel típico de um 
michê perigoso e cosa Júlio César, que embora 
tenha uma dicção muito ruim (ou era nervosis-
mo?) consegue dar um tom dramático que con-
vence. Miguel Carrano, que tem um papel 
mudo, foi jogado na peça de urna maneira ab-
surda. Ele, por mais que queira mostrar seu 
talento, que já conheço e acho bom, não con-
segue. Fica nas caras e bocas. Sua presença é 
totalmente dispensável. E o momento em que a 
platéia mais participa, o ahow de Luis Carlos 
Nifto, vem a ser, para mim, o pior momento do 
texto. O garoto representa muito bem um 
travesti. Entra ai mais uma vez, o ridículo en-
foque deste problema tio complexo. O texto 
reforça que a travestis não passam de simples 
donita do sistema. Não se preocupa em discutir 
profundamente esta Problemática. 

Enfim flue lesaa não passa de uma boa ia-
tenção que na realidade vem reforçar a idéia 
que o homossexualismo não passa de uma carga 
negativa na sociedade. Vamos esperar que al-
gum dia alguém escreva uma peça, abordando o 
lado também positivo de muitos homossexuais. 
(Adio Acosta). 

	

A gente quer saber uma assa: que é que o
	 Me despedindo, falei proNiflo que acredito que 

	

Nulo pensa de Cal Costa' Aquilo que (adaha
	

de vai se' premiado. pala sua Graa Trepial. 

	

Tropical pensa? Olha., meu houlo, acho Gal
	

Mas, ele acha meio dificil: atar novm habitual-

	

ótima, multo mesmo, mas não é a minha favurba. 	 e, só pnba mm tenro lalanti. E, um tenho 

	

A minha cantora é Lixa Mianeil. No Brasil, na
	 IS anos, .é?t Agora, eu acredito que ilus-lmm

frente da G.l, tem Elba Ramalho, Angela BoBo e sal ganhar em Testo e em Direção, ias. d. (leio 

	

Sandra Sé; dentro de uns disco anos, das serão a
	

Carneiro) 
primeira fila, tenho certeza. Cal aio tem a 
metade da torça delas, do pique delas. 

	

Nitio, você quer dizer alguma ca, atravtsdo 	 LAJII'IAU 
wWo jornal, aos ---------------------  
IAM P1 -AO

MEA - P?uãçdez Ltd.. 
(Ia. espeálcwk & WorMtry. 

Fálsio Mdaeiaso Jálle Céen, Alexandre Marques 
Luz Cer*s Mio, Ni&i Accloly, Luciano Sabino 

~rio Cone., Fernando (êw, Zé Roberto Figueiredo 
P.rticp.Øo espe& MIgar! Canino 
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Cusandra Rios (fofo: Dimas Schtlnnj) 
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ssnn, ate a Bioblia e 1 
pornogr áfica,, 

Numa tarde fria de um domingo de setembro, 
pela segunda vez Cassandra Rios dá uma co-
trcsta para o Lampião. O encontro foi na Casa 
da nossa badaladissirna amiga Luciane Louzeiro, 
atualmente encarregada da divulgação do pri-
meiro filme de Cassanrira. Arleila", baseado n 
romance "A Paranido" • escrito em 1952. A 
secretária Pabla Ortega e a atriz Niccie Puzzi 
(ArieUa) acompanhavam nossa entrevista. 

Com cerca de 40 livros censurados e outros 
sárica publicados e vendidos aos montes em li-
vrarias, bancas de revistas ou em qualquer es-
quina do ramo. Cassandra é uma das poucas es-
critoras nacionais que vive exclusivamente de seus 
direitos autorais. Com uma capacidade de es-
crever 'qualquer ass que s* literatura", do in-
fantil ao erótico, ela não se cansa de acompanhar 
sua máquina de escrever, trancafiada dias a fio no 
seta apartamento em São Paulo. Ë capaz de es-
crever dois, trás ou quatro Livrosao mesmo tem-
po, sem se deixar envolver pelo o que acontece lá 
lora. Ela simplesmente se veste de seus perso-
nagens e dá vario ao alto macabro de sua criação. 

Desde a última entrevista dada ao Lampião, 
au outubro de 1978. muita coisa mudou, tanto no 
panorama político-social do pais, quanto para 
Odetie Rios, o verdadeiro nome de Cassandra. 
Desta vez ficaram de lado a parapsicologia, a 
premonição humana e os seres extraterrenos, e 
depois de algumas perguntas mais incisivas, con-
seguimos extrair alguma coisa das entranhes da 
"osCTIftWI maldita" algo de sua peruauliaIa 
de sua vida afetiva, de sua vivencsa, deCassandra 
xwno ser humano, e não como personagem ou ra• 
cntca'a. 

O bate-papo durou duas horas e mesa, e «as-
tou com a participaçio de Francisco Bittenccaart, 
Dolores Rodrigues. Antônio Carlos Morara, An-
ne Rachei, Lociane Louzeiro, Pabla Ortega e 
Nicde Puizi. Foi um encontro fantástico! 

Com mais de uma hora de atraso, chega final-
mente nossa entrevistada. Entra solenemente pela 
porta do apartamento, trajando um audacioso 
terno, que encontra por parte da escritora a 
seguinte justificativa: "Eu vim suma para aos-
lar que o hábito não faz o monge," Começam as 
acomodações, e tem-se inicio a maratona... (Ata. 
tênia Carlos More&ra) 

Friancinco - Cassandj-a, eu queria saber se a 
situação no Brasil em reluçio A censura e aos 
problemas, que você tem enfrentado, mudou 
muito desde sua primeira entrevista ao Lapllo? 

Cassandra - Bem, em reçlo 1 lIberaçio de 
livros obviamente que a calia madou. Se ate 
-ka ante mono livros estavam saido apreendidos 
de uma maneira criminosa, arbitrária até, ho$e 
emis ema liberação a gente pode respirar um 
pouco mala. A gente vive iseim, num alsiesna 
sofridos como se vis'isse.ncn num mangA, estilo de 
repente estar som sinfonia no ar, sena liberdade 
para ler o que e gente gosta, som liberdade pra 
ligar o radinho e ouvir a música do Chico listar-
que, por exemplo. Isto é multo Ulite. A proibição 
de mais livros nunca me afetou, porque os como 
escritor., continuava fazendo o meu trabalho, 
saia Influência alguma, sem medo de coisa al-
guma, simplesmente engavetando e guardando 
para uma época mala respirável. 

Antimio Carlos - Mas Cassandra, paira no ar 
novamente todo um clima de ameaça e de possível 
apreensão. Revistas como Ele e Ela, que existem 
há um bom tempo, e que mesmo no período de 
sufoco maior circulavam com certa liberdade, de 
repente sio ameaçadas de apreensão. Você não vê 
neste aio a possibilidade de mais uma vez 
acharem tue você é uma pessoa no grata? 

Cassandra - Sim, os vejo esta possibilidade. 
LI um artigo sobre apreetsaio de revistas em ban-
co de jornais, e fiz uma análise multo rápida, e 
para responder melhor a esta pergunta os pre. 
olearia pensar um pouco mais. Mas na sou sempre 
• favor da Liberdade de Expressão. 

Francbeo - Você se considera uma escritora 
pornográf'ca, como muitos leitores seus afir-
anam? 

Cassandra - Para asm leitor, que me e~ 
siderarn alIás eu aio os considero 
Ido&. * -'ia os considero lolbasdores, porque 
Pághui

qualquer livro que se abra em determinada 
página procurando determinado texto, torna-se 
pornográfico. Se .6s destacarmos da Bíblia 
trechos dos Cânticos dos Cânticos, de Salomão, 
atas vamos deparar costa páginas onde se tirarmos 
os titulo., verakulos e ddiarmos como unia obra 
sem autor, tala trechos lerão poeuogrí&os. Por 
exemplos O seu umbigo é uma taça redonda onde 
não faltam néctares nem licores, É • ação da 
emoção, e está nos Cániicoa doa Cánticos, de 
Salomão. 

Francisco - Você tem vários processos pia' 
atentar ao pudor com seus livros; como é que es-
tio esses processos? 

Cassandra - Os processos sempre s-leraaa me 
pegar de surpresa e depois com o iranacon'er dos 
tempos, da minha arte, eu fui fazendo uma li-
gação au que talvez houvesse uma política nisto. 
Mudança de governo, apreenslo nova mudança 
de governo, liberação. Enilo me vêem sempre 
como alguma coisa guindando, algum outra 
co", para algum lugar Como um Jargão que e 
tornara popular para dizer: Eu estou contra a 
Imoralidade. Mas aitlo por ouvir dizer, porque 
os sou moralista. Imoral é quem fio sabe ler nem 
Interpretar, e que faz a imoralidade. 

Dolo.'.. - Você é moralista? 
Cassandra - Moralfstal Insiranalgentemenie 

moraIlst.l Leis me= livros e taça uma análise. 
Agora, para ser moralista será que os tenho que 
escrever sobre os livros de Santo.. Por exemplo, se 
eu fosse escrever os êxtases de Santa Teresiaha, 
ai numa análise deatølca Ia dizes' que ela era 
uma ninléman,. Religiosamente, teologicamente, 
ela é uma Santa. 

Anue - Como você vê o moralismo dentro da 
tua obra? 

Cassandra - O moralismo na minha obras.. 
Todo mundo está voltado para o seio, para o 
erodsmo do sexo, e eu, aio entendo, dentro da

minha moral, o sexo som amor. O seio sem amor, 
é uma doaiça, é um furor uterino. Se existe 
moral, se existe uma graduação para que se meça 
o que é moral psiu o amor, pra mim é Isao. Quan-
to ao comportamento das pessoas, eu me restrinjo 
ao lato de que atas te~ que nos comportar eta. 
forme uma sociedade que nos ensinou, para que 
não iesmos atcniutárkco à moralidade pública 
(dá um risinho irônico), no sentido doa convesa. 
donallsmos. Antigamente via-se um rapaz e uma 
moça se beijando na rua, au imoral, Iam até 
preso.. Hoje a gente passa e nem olha. 

Antônio Carlos - Hoje você já vê dois rapazes 
e duas mcças (riso.). 

Cassandra - Agora mal chegar o tempo au 
que isso possa acontecer livremente, dois rapazes 
num colóquio amoroso labial. 

Francisco - Nós do Lampião temos esperan-
ças que isso aconteça. 

Cassandra - Bem, pelo menos foi o que 
prognosticou Noalradansus. 

"...NÃO FAÇO NADA
DAQUILO

QUE ESCREVO..." 

Antônio Carlos - Para combater as argu-
mentações de que você é urna escritora porno-
gráfica, você tem se baseado muito ciii citações 
bíblicas, fazendo grandes analogias e mostrando 
um profundo conhecimento acerca deste livro. 
Qual é a tua ligação com a Bíblia? 

Cassandra - Eu sou apaIxonada pela Bíblia, 
é meu livro de cabeceira (olhares de espanto entre 
os entrevistados -es), Desde os nove anos, quando 
comeicei a freqtlesatsr escola dominical, no Co-

'S'tfleSfl reg IIWÇI, OrU. IaI,tt MUI dis, au 
convivo etai s Bíblia, é um hábito que me acom-
panha até hoje. Eu aprendi multo «ai ela. 

Francisco - Qual é a sua religião? 
Cassandra - Eu sou todas as filosofias que 

tenham um caminho único que é Deus. Eu res-
peito todas as religiões, desde que elas se dirijam 
a Deus. Se não fosse de eu não seria a força es-
pirilual que tenho, porque pelas persegailções e 
pelas coisas que falam a meu respeito, eu deveria 
ser uma pessoa neurótica. triste, surrada, 
emagrecida - estou até gordinha (risos). Eu 
leserla estar dependurada em praça pública, ia-
de uns ao passar daria uma paulada, outro 
deixaria uma rosa.. 

Pabla - Todo mundo pinta a Cassandra 
como aquele mito, inacessível... Mas na verdade 
Cassandra é um bichinho assustado. 

Francisco- Qual é omito de Cassandra? 
Cassandra - Engraçado, é uma «doa coa-

iradlttarla. Ela me adia na bichinho assustado, 
outros me acham um bicho assustador e eu mes-
ma acho que como ser humano eu nAu existo. Eu 
sou aquilo que escravo, não sou aquilo que es-
crm contradigo o que laço, não faço nada 
daquilo que escrevo. 

Francisco - Como não faz nada daquilo que 
escreve? 

Cassandra - É nadso fácil de eipllo.r, veja 
bema Eu estou sempre ligada 1 minha máquina 
de escrever, Inclusive já disse que quando me en-
contrarem mos'te e forem fazer meu enterro, os 
serei enterrada em posiçio de quem miá batendo 
máquina (faz um gesto engraçado mostrando a 
posição. Risca). Enquanto amou escrevendo, eu 
sou todos ca petuenagom, eu sou apenas um mi-
trumento de meus personagem. Por Isso que os 
disse que faço tudo aquilo que escrevo, caio faço 

da daquilo que esexevo. Logo setor, escritor e 
personagem se fundem. 

Francisco - Mas e Cassandra ser humano, 
não se diverte, não ama? 

Cassandra - Como sem humano?... F- me 
divirto, eu seu sempre feliz, porque se eu fuse tu-
fluencdos'el, se eu fosse susceptfv.I áa pa'segI-
ções, achincalhes, e alcunha de escritora maldita, 
"Papisa do Homossexualismo" e tantos outros 
codnomes pejorativo., talvez na estaria aios. 
lhldlnha, escondida e não teria passado do meu 
primeiro livro. Eu tenho multa força espiritual, 
os sou apenas Isso, eu sou uma escritora. 

Francisco - Cassandra, você é urna couraça, 
você se fechou sob a máscara da escritora e não se 
pode passar por ela. 

Cassandra - Olha, você mudou apenas a ex-
pressão que costumam usar, que eu sou escor-
regadia, que ai fujo pela tangente quando 
querem penetrar na minha vida particular, etc... 
Besta, eu amo como modo mundo, todo ser hu-
mano, não sou assexuada, sou uma pessoa que 
sofre todos os problemas que o.... (faz uma 
pausa, pois fica indecisa ao completar o racio-
cínio) o braslieiro sois-e, cais-cata, (risca) Ponha 
redcisiclas nino, antes da palavra sair. (a conver-
sa seinterrompe devido aos intensos risos). 

Francisco - Sendo considerada como 
"papisa do homossexualismo", como você mesma 
disse, você é muito assediada por mulheres? 

Cassandra - Não, porque eu me considero 
uma pessoa tio Retida, tio abstrata, tio irreal, 
tão Inexistente quanto os personageus de mais 
livros. Eu não tenho uma vida social multo Inten-
sa, mas recobo multas cartas que na maioria das 
vexes são dirigidas ao@ personagem que julgam 
que eu seja, eu respeito tais atitudes... 

Dolo.. - Você tem um grande público? 

Cassandra - Tenho, e é por Isso que quando 
dizem que eu sou pornográfica, eu não me ofendo 
por mim, ai me ofendo pelos brasileiro, que me 
lônsi, porque seriam todos pronográfleos, elo é? 

Antônio Carlos - Isto vai muito em cima do 
que é ser escritora maldita, porque na verdade 
você coloca dentro de seus livros toda uma força 
que tem muito de real, você extrapola a ficção e 
atinge o real. 

Cassandra - Mas a realidade copia a unção, 
você aio sabia? 

Antônio Carlos - Então as pessoas ao lerem 
seus livros, identificam-se com aqueles perso-
nagens criando um choque 4e pnde voçõ C que 
fica sendo maldita. ' ' 

LAMPIÃO da Esquina 
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"EU NÃO QUERIA QUE 
CASSANDRA RIOS 
FOSSE UM BLEFE 

Finackon - Arielia é seu primeiro livro que 
vai procinana? 

Cassandra - £, o fime foi baseado ao mm 
ilsyo "A Para.óIca", escrito em 1952, e que está 
sendo relançado agora. 

Frasscbcio - Como é que foi o seu encontro 
com a atriz do filme, uma mulher muito bonita, 
com uma pureza e um ar de inocência em sua 
fisionomia. incríveis? Qual foi e emoção que você 
teve? 

Cassandra - Para mostrar o rigor cosi quem 
encaro a arte, e como respeito mesa leitora,, eu 

o queria que cinema com o nome de Caaaaadr. 
Rkn fosse um blefe, como malim fim.. baseados 
— romances. Então em exigi que o roteiro, feito 
por miei, fosse seguido rigorosamente, sem trans-
formá-lo numa poeuocba.chada. Isto era o mah 
importante para mim. 

Amônio Carlos - No mico da divulgação do 
filme, abusou-se do nome de Cassandra Rica, 
conhecida de um grande público como escritora 
maldita, pornográfica e imoral, dando a entender 
que Ariella seria mais uma pornochanchada. No 
entanto quando eu vi o filme achei que ele não 
tinha nada a ver com a idéia transmitida inicial-
mente, inclusive achei o filme urna causa muito 
bonita, que em termos de cinema nacional, ra-
ramente pude presenciar. 

Francisco - Mas eu quero saber o que você 
sentiu sendo Arlefla de carne e caso? 

Cassandra - Mas eu estou contando a 
tôria, miou usando o suspesise que faço quando 
escrevo. Você está vendoo que é ser esorbora? 

(Rixas). Além de todo o trabalho com John 
Herbert, diretor do fim., eu Ia constantemente 
jantar com o produtor, Pedro Carlos Roval, para 
a escolha da atriz. E eu me entristecia multo, por-
que eu não estava conseguindo encontrar. Não 
queria uma moça de multo nome, de muito alen-
to. Eu takl que pra mim bastava uma fotografia 
para que eu encontrasse Aridia. Então vieram ál-
buns e álbuns de fotos. Aquelas mulheres nuas, 
lindbsalmas, aqueles nus artísticos. (risca pro-
vocadas pela ênfase dado por Cassandra ao re-
ferir-se aos nus artisticos) Não era nada daquilo. 
Um dia John leva um álbum em minha rasa e diz, 
"eu tenho certeza de que As-lelia está ai dentro". 
Então eu fui olhando. Mulheres nua, llndtul-
uma, sob a chuva, de todas as poses. De repente 
mi vi uma moça simples, adolescente, com uma 
expressão ingênua e disse, mas aqui está a fo-
tografia de Arleila - Nkolle Puxai. E John falou, 
"graças a Deus porque eu já são aguento mak". 
(rlaos) Quando eu a conheci, entrei em transe, 
era como as es estivesse conversando com •m 
personagem que saltou das páginas do meu livro. 

Antônio Carlos - E Nicolie, o que sentiu 
fazendo Arietia? 

Nicoile - Ariella me influenciou muito. 
Aquele clima todo durante as filmagens, o clima 
de Ariella muito envolvente, era muita emoção. 
Ariella explodiu dentro de mim. Mesmo depois 
que eu fiz um filme, aconteceu um caso engra-
çado. Eu sim para o Rio, passar o carnaval, com 
uns amigos alemães. Eu mal falava inglês, e es-
tava me sentindo presa dentro do apartamento 
ccrn aqueles caras falando alemão. Um dia de 
madrugada, de repente me deu um troço e eu saí 
do apartamento de fininho, que nem Ariella 
quando sai de sua casa e vai para a casa aban-
donada,Ahri a porta devagarinho e fui prata-
raça de camisola. Algumas pessoas que pas-
saram por mim pelos corredores me olhavam as-
sustadoramente, e devem ter pensado que eu era 
louca. No terraço eu comecei a girar sem parar, ai 
de repente eu parei e falei, peral, você é Nicolle, e 
cal na risada. (risos). 

"ENTÃO A BIBLIA
É UM LIVRO

PORNO GRÁFICO 

ANNE - Cassandra, no inicio drataentrevis-
te, você disse que o moralismo em sua àbra está 
no fato de não admitir sexo sem amor. Então 
Arlsila t, imoral. épornográficoi 

Cassandra - Não é bena Isso. A,Wla usos o 
seio como uma lorma de se vingar daqueim que a 
haviam enganado. Era a única arma que ela 
tinha, abefeza laica, oscio. 

Dolores - Você disse que é uma escritora 
moralista. Como é que se enquadraria a moral 
nessas cenas de vingança de Ariella? 

Cassandra - Não existe o bem s o mal. 

LAMPIÃO da Esquina  
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Não existe o mal sem o bem. Não existe paz sem 
guerra. Então como é que agente vai provar o que 
é moral se nós tivermos um livro estritamente 
patenteado, estabelecido, firmado e todinho es-
eriço com versículos bíblicos. Dentro d. própria 
Bíblia há Imoralidade, onde deparamos com his-
tórias de incestos como o de Amnoss, que se 
apaixona pela própria irmã. Onde Absalio pra 
vencer Davi teve de provar em praça pública que 
de era mais poderoso, ergueu um arado e ler sexo 
publicamente cosi as dose mulheres, concubinas 
de seu pai, orei Dast 

Então isso é imoralidade também. Eu explico 
a minha morai apresentando os personagem cosi 
os seus comportamentos, com a sua bagagem, 
cosi o em temperamento, ecuas o seu gênio e com 
a sua filosofia devida. Agora por que todo mundo 
diz: É imorall é imoral! é imoral!? (repete em tom 
de ovação) Talvez porque as pessoas sejam tio 
Imorais, que se tornem ridículas e Imbecis, e 
capazes de sentir que tudo é [elo, tudo é horrível. 
Eu como escritora, eu sou uma fotógrafa e não 
tenho culpa se  imagem que retrato seja feia. Eu 
talvez use bisturi que rngo a alma e coloca ã flor 
da pele aquilo tudo que existe dentro do ser 
humano. O ser humano é uma simbiose de tudo 
Issor de moral, de imoralidade, de obscenidade, 
de amor... 

Antônio Carlos - Qual foi a sua reação quan-
do viu o filme pronto? 

Cassandra - Eu me emocionei tanto, que até 
chorei. Eu quando o subi não eslava pensando 
no livro, e sim no filas., no clima que este podia 
assumir, que era o mais Importante. E o dita 
que eu dava ao roteiro, foi todinho respeitado 

Francisco— Mas o Lampião protesta, porque 
o filme não termina como o livro, num happy miii 
gay.

Cassandra - Eu também protestei, fiquei 
triste e Arleila também. 

Francisco - Ariella deveria terminaf cern 
Cristiane Torioni. a Mercedes. 

Cassandra - O livro, "A Paranólca', mostra 
a insatisfação, o sofrimento de Arleila pela sua 
ambiguidade, pela sua tendência e que por isso 
deveria terminar com Mercedes. O final do filme 
teria sido uma cena que desapareceu. Dizem que 
o rolo em que se encontrava a cena desapareceu. 
As duas vão embora do casarão num carro. 

Franceico - Como desapareceu? 
Cassandra - Eu não sei, eu sei que vi no 

coplio a cena em que as duas iam embora jantas. 
mesmo assim o filme ficou lírico. 

Antônio Carlos - Mas este final que ficou. de 
repente não passa a idéia de que elas terminaram 
juntas, tem-se a impressão de que Arielia se vin-
gou de todas e acabou sozinha. 

Pabla - Você não acha que o machismo 
tenha influenciado para que o Final do filme fosse 
modificado, não permitindo que a mulher saísse 
vencedora em relação ao homen e que, por outro 
lado, descartou-se a hipótese de um happy md 
gay? 

Cassandi-a - (risca amarelos da entrevistada) 
Não há aclsissso. Não há machiamo pelo se-
guinte, fica no ar a disputa entre o homem e a 
mulher por Arleila. Onde há machismo nisso? 
(Cassandra não sei bem, e mais uma vez se es-
correga) Sabe com quem Arieiia fica no final do 
filme? Com quem está na plateia. 

- --	 4,

il 1 SS EX 1) ALIS MOi
QUALQUER PRATO

SERVE 1!! 

Antônio Carlos - Você afirma que a filme 
2oloca uma disputa entre o homem e mulher, e 
que Ariella não gostava necessariamente de Mer-
cedes. Fica claro durante o filme que todas as 
relações sexuais de Arieila com os homens, Foram 
bastante brutais, algo animalesco até, e justa-
mente com Mercedes a coisa assume um outro 
clima, a pureza, o lirismo, o erótico, de uma 
beleza Incrisci . Como ssicê explica isso? 

Cassandra - Eu tenho tento honor da hi-
pocrisia, do falso moralismo, do narcisismo, da 
auto-afirmação do macho e coisas assim que 
quando eu escrevo eu sou violenta, mi sou ver-
dade. O filme seria realmente um amor crescendo 
entre Arieila e Mercedes, seria um trabalho In-
tenso entre Nicole Puzrl e Cristlane Torloni. 
Mercedes é o ponto alto quando Anula encontra 
o verdadeiro amor, quando ela se sente protegida, 
quando ela se Identifica cosi Mercedc., que és 
homossexual genuína, escondendo-se para en-
frentar a sociedade. Uma mulher que aparen-
temente é feliz, mas que sofre, que não tem medo. 
Então da se assume, e de repente todaa hipo- 
crisia é vencida por uma verdade maior. O amor 
não tem sexo. Homem com mulher ou mulher 
com homens, Isto é determinação. Amor não é 
determinação, amor é Imposição. É boas que se 
tenha claro que ninguém nasce homossexual os 
heterossexual, o que eu não entendo é a bisae' 
zualhdade. Eu não aceito a bissexualidade. A bis-
actualidade faz o Indivíduo bfdui, uma pessoa 
materialista... 

Francisco - Você acha que não existe a bis-
sexualidade? 

Cassandra - Existe, mas eu acho que ai é 
uma questão de qualquer prato serve, então eu 
adio que é Insegurança, que não tem uma de-
finição perfeita. 

Anne - Por falar nisso. e Ariella é bissexual? 
Cassandra - Não, da não é bissexual, In-

clusive demonstra nas suas reações um ar de vin-
gança, de revolta. Ela trans. cosi todo mundo., 
mas Isso não significa que da seja uma bissexual. 

Antônio Canoa— Ela incomoda a platéia. 
Cassandra - Além de vertiginosa eis é vim-

piresca. Mas na realidade, na essência de Azklla, 
da é uma homossexual genuína. Veja o simbolis-
mo que está no filme, os pontos alto,. Quando ela 
encontra a estátua no jardim, eia rodela aquela 
estátua e a ama como a mulher. Ela acarida os 
selos, beija sua boca - não é fetichismo - e a 
batiza iie polininfaga, a que se alimenta de pó. 
km. Ela aio encontros a estátua de um Adônis, 
ela encontros a estátua de anta mulher. Ela 
tinha sido assediada por rapazes, mas eia os 
repudiava. Não por repugninda, mal pela sua 
tendência. Na troca de olhares com Mercedes, ela 
se identifica, «imo todo Isosnossexsuii identifica 
um ao outro. Existe uma coisa assim como um 
ralo X, que numa troca de olhares eles se udeis-
dficani rapidamente. Arleila sabe que Mercedes é 
uma habita. 
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NkuIe -- Eu fiquei cern um orgulho tremendo 
quando cheguei na porta do cinema e li no cartaz 
o seguinte, Um filme que não mostra a mulher 

imo um objeto. Eu achei maravilhoso, porque 
em geral eles Falam de mulheres maravilhosas e 
nuas.., como se tivessem vendendo bananas. 

MACHISMO:
EU NÃO CULPO

os HOMENS 

Cassandra - Mis eu vou dizer uma coisa. Eu 
não culpo os homens por esse tipo de coisa, da 
mulher objeto. (tumulto, todas querem dar sua 
(_)pi III í(4) 

Nicola - Ë geral. 
Francisco - a civilização ocidental. 
Cassandra - Sabe por que existe a mulher 

objeto? Porque existe a mulher objeta. Se aio 
existisse a mulher que se submetesse, que se 
deixasse transformar em objeto, eia nunca seria 
usada pelos homens como objeto. Eu sempre ab-
solvo os homem. 

Dolores - Aí eu discordo de você. porque a 
mulher está inserida dentro de uma sociedade, 
que é machista... (Cassandra Interrompe brus-
camente) 

Cassandra - Porque ela sedeixa Influenciar? 
Nicole - Nãoseria uma questão de cultura. A 

mulher Foi condicionadaa aceitar a submissãoao 
macho. (tumulto geral. Todos discutem para-
lelamente) 

Cassandra - Antigamente ela asa uma jóia 
rara... 

Antônio Carlos - Mas mesmo cano jóia rara, 
ela era um objeto. 

Pabls - Você é machista Cassandra? 
Cassandra - Não, eu não sou machiais, eis 

queria ver até onde vai a resulta da mulher pela 
sua condição, e eu vejo que realmente a revolta 
cresce dia-a-dia. Então nós tensos que nos unir e 
provar que a mulher é sempre mulher, acima de 
qualquer convencIonalIsmo, acima de qualquer 
preconceito, mesmo que seja rotulada de mulher 
objeto. Mas ainda continuo dizendo, é objeto, no 
sentido pejorativo, a mulher que se deixa lazer 
objeto. 

Francisco - Mas não é fácil não se deixar ser 
coisificada Cassandra. O negócio e muito com-
plicado. Você vive fechada no seu apartamento, 
escrevendo livros, romances, grandes sucessos. 
Você não sabe o que é a luta da mulher no meio 
da rua. 

Cassandra - Mas sós estamos avançando. 
Tanto é, que logo teremos exércitos de mulheres 
fazendo guerra. 

Dolores - Você acha que isso é a solução 
para o machismo? De onde está saindo este exér-
ato de mulheres? É a mulher que quer? (mala 
uma ser, tumulto geral). 

Ame - A mulher está ocupando, está avan-
çando, até onde o homem, o macho permite. 

Cassandra - Então por que vock não fazem 
de novos revolta das SabInas?. (ironicamente) 

Asnas - Somos só nós! E você Cassandra? 
(riso., palmos e tumulto geral. Lofim) 

PágiuI 
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Em setembro, nas bancas e nas bocas. Peça ao jornaleiro 

Rádice. Rua Jaguaribe, a° 484 
Fone 66-7101 
São Paulo 
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CARTAS 
NA MESA 

Críticas e elogios 

Lendo o o) Irno ri LI mero do jornal setembro, 
na coluna -Esquina- ha um artigo denominado 
'por trás do MPB-80', assinado por Antonio 

Carlos Moreira. Sabem de uma casa? Fiquei 
muito surpreso e - acho que sim -, um pouco 
decepcionado. Estaria o jornal LAMPIÃO DA 
ESQUINA tornando-se tendencioso (no sentido 
mais negativo da palavra)? Senão, vejamos: o ar-
tigo, propondo-se, a principio, a discorrer sobre 
os bastidores do festival, mostra. paralelamente à 
exaltação doa cantores negros e homossexuais e 
também dia homossexuais da platéia, uma critica 
At músicas do festival, senko superficial e injusta, 
Pelo menos (çim é essa a palavra) tendenciosa. 

Concordo plenamente que Duardo Dusek e 
Leà Brandio são realmente maravilhosos e que  
música "Essa tal criatura" deveria estar entre as 
trãa vencedoras, tal a força, a consistência e a 
garra de seus versos (além de Lea Brandio ser 
excelente compositora); Zezé Mota, outra mulher 
incilvel, também se apresentou magnificamente 
(se bem que eu não tenha gostado tanto da sua 
"Anunciaçid'): Sandra Sã e o seu "Demônio 
Colorido" realmente me fizeram a cabeça e Jessã 
é um bom intérprete (apenas; a sua "Porto So-
lidid' é uma música para se ouvir uma vez eficar 
de saco cheio na segunda). 

Resumindo, o artigo falou dos artistas honsos-
xuais e negros, elogiando as suas músicas e 

criticando os "outros' como se os homossexuais 
e negros tivessem a incumbência, a missão, a res-
ponsabilidade de 'fazer" este festival, ao invés de 
"um branco chato, cantando uma música chata. 
e heterossexual, ainda por cima . 

Ora, realmente. "Agonia", de Oswaldo Meu-
tenegro não é música para ganhar um festival (se 
bem que eu a tenha achado muito bonita) e

Amelinha, apesar de "irritante" (gosto muito 
dela) conseguiu com que o povo inteiro cantasse 
cixn ela (isso, sim, eu acho, justifica a existência 
de um festival) - cançôes que ficam na boca do 
povo -, além de mostrar gente nova). "... mais 
que nunca é preciso cantar.,." (Vinicius). 

Mis, e Fátima Guedes, meu Deus? E Fátima 
Guedes e a sua incrível, magnífica maravilhosa 
"Mais uma boca"? (silêncio). E a lindíssima 
"Festa da Carne', defendida por Mariana (achei 
essa canção uma das melhores)? (silencio). E a 
excelente "Diversidade", defendida com toda a 
garra peculiar da guerreira Diana Pequeno? 
(silêncio), E a beliasima canção de Elosnar Fi-
gueira de Mello (Não me lembro o nome), defen-
dida por D&oo Marques? (silêncio). E a deliciosa 
"O Mal é o que Sai da Boca do Homem", defen-
dida por Baby Consuelo? (silêncio). E... (silên-
cio). E tudo isso sem falar nas boas músicas que 
nem sequer foram classificadas: por exemplo, 
"Um Deus Vagabund&', de Bubuska Valença 
(ótimo, esse cara); "Beattemania", de Márcio 
Bcwges; a linda "Iluminação", do bom Remato 
Teixeira, e tantos outros. 

Vocês me entendem? A mim, pareceu que 
tudo o que toda essa gente mostrou não leve im-
pertincia, pelo fato der não serem homossexuais 
eu negros (eu judeus, ou Indica, ou representan-
tes de quaisquer minaria reprimidas). 

Vejam, eu entendo que o Lampião é o pona-
voz desas minorias, que luta em defesa delas, o 
que significa que só o que parta delas seja con-
siderado bom. Deu pra entender? O que o artigo 
me passou foi a impressão de que basta o artista 
ser homossexual ou negro para que a sua pro-
dução seja de boa qualidade. Eu, particularmen-
te, não penso assim e, apesar de ser homossexual, 
acho que tem muito heterossexual e branco aí 
fazendo casas ótimas. 

Acho importantíssimo os homossexuais e 
negros, enquanto artistas, se posicionarem e im-
porem oseu trabalho— trabalho esse queé fruto 
de toda uma vida marginalizada e reprimida -, 
mas a condição de homossexual ou negro não 
remete, neoessariamente, a um trabalho bn.

Elogiei (afinal:) excelente o artigo — Bicha Bicha é 
Família?", de Alexandre Ribondi, a entrevista 
com Manuel Puig e a com os representantes das 
antigas publica~ homossexuais, a matéria 
sobre os grupos argentinos e o editorial de 
Aguinaldo Silva. As minorias, mais do que nun-
ca, têm, mais tque estar aqui mesmo. 
Mário Sérgio - São Paulo - SP 

Furor paulista 

Caros Lampiônicca. Estou escrevendo a vocês 
em plena meia-noite, por puro furor, ódio puro 
contra esse sistema imundo. Imagine vocês que ao 
trocar de canal, estupidamente passei para o ca: 
na] dois - TV Cultura - e, pasmem, o secretá-
rio (mão sus atar o ncase do infáz) disse nan o 
maior senso de mau caráter que somos "Ani-
mais", e que o "idolatrado Richetti" é um pobre 
coitado, vitima de constantes injúrias maldosas 
em torno de seu belo serviço de caça aos homos-
sexuais. Não posso aceitar isso e só posso recorrer 
a vocês escrevendo essas poucas linhas com um 
português horrendo, Perdoem, os erros, pois só 
tenho o primário. 

Temos que lutar, não dá pra agüentar. Como 
se sentiria você. sentado em sua casa, assistindo 
TV. e ser chamado de "anormal", sem a menor 
consideração? Temos o nosso direito. Somei seres 
humanos e tomei todo o direito de sermos tra-
tados mano tal. Não queremos que um deter-
minado secretário em Frente às câmaras de te-
levisão nos chame de retardados. Espero que 
vocês publiquem algo: quero que, todos tcassesn 
conhecimento dessa violação sem o menor mo' 
tivo. P.S.: O dito cujo falou sambem que a ver-
dade virá á tona. Santas palavras, tomara que 
venha mesmo. 

Adriana - São Paulo— SP

SERVIÇO DE
CONTABILIDADE 
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De. OLIVEIRA 
CRC-RJ 021.894-1 
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252-9076— 224-1520 
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Combate Sexual 
da Juventude 

APROVEITE A OPORTUNIDADE 

Cosa apenas Crê 1,000 mensal, você *prende 
INGLÊS os ESPERANTO 
ProfessorJosé Mds'a Mendonça 
Rua Busto Lisboa, 89_Cobertura 01 
Edifício Dd Paraná - Catete 

HÉLIO J. DALEFI - médico homeoPata 
- clinico geral. Rua José das Neves. 89. Fone: 
521-0999 - planalto Marajoara (pela Av. In-
terlagos, até frente Café Solúvel Dosniniun), 
São Paulo - Capital. 

M(JSICAS INÉDITAS 
Ofereço a cantores para 
reperjóno. 	 Eio ronâdia. 
C7 1-FLJO. Fone 270-4990 - 

io Pado. 

Encontre um amigo 

Venha à 

THERMAS 
DANNY 

sauna e 
massagem

Depilação definitiva

STELA 
Rosto  variadas partes do corp

Tratamento. Método: ele-



trocoagulaçio, com aparelhos 
Importados, os mais modrnos
dos Estados Unidos, Não deixa 
manchas nem cicatrize.. Ambos 
os seios. 

RIO: Largo do Machado, 
29/808 - Fone 265-0130 Sê. 
Paulo: Alameda Franca, 616, s101 

Fone 288-5163 

MEMÓRIA GUEI 

De alguns anos para cá, a Im-
prensa Brasileira tem dado um cer-
to destaque a Questão Homgssexual. 
Ensaios, entrevistas, matérias, 
reportagens e contos, têm sido 
publicados freqüentemente em jor-
nais e revistas de norte i sol do pais 
Para que todo esse material ano 
perca no tempo e no espaço, o Jornal 
Lampião resolveu organizar uma 
Memória de tudo que tenha sido 
publicado sobre homossexualismo e 
as ditas minorias. Para Isto, pedimos 
a colaboração dos leitores, que en-
viem-nos recortes (original os xerox) 
desse material com a IndIcação da 
foste e data de publicação. 

LAMPIÃO da Esquina: Caixa 
Postal 41,031, Rio de Janeiro, RI-
CFP 20.400. 

O PRAZER, O GOZO, A ALEGRIA 

rad,tice 

Como você está combatendo a repressão sexual? 
Como está transformando a sua realidade imediata? 

Na Rádice 14 o depoimento da juventude, o papo de Reich. 
O enfoque político da sexualidade,

as questões relativas à informação e educação sexual, 

como está se transando o corpo, os papéis que estão sendo assumidos. 
Monogamia, virgindade, masturbação, relações homo, hetero, bissexuais. 

Os locais e alternativas encontradas, 
a imagem de uma vida sexual ideal. 

Tudo numa linguagem verdade, direta, informal. 

Rádice - Revista de Psicologia,
uma revista para leitores inteligentes e sensíveis.

Leia e curta, não fique com água na boca. 

E mais: sensacional entrevista

com o pessoa) do SOMOS. Imperdível!
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Bicha de briga 

Caros Editores do Lampião, acabo de ler o úl-
limo numero desse jornal. Torna-se cada vez mais 
flagrante a polarização de posições quanto à es-
tratégia e o conteúdo do movimento homossexual 
fio brasil. Peço vénia para me colocar nesta briga. 
Digo "me colocar' e não apenas colocar minhas' 
ideias, já que dessa história de "só idéias" eu an-
do farto. Eu quero resgate por completo; quero 
espaço para o meu corpo e para a minha lesão, 
tanto quanto para as minhas posições intelectuais 
e ideológicas. 

Leio o Troca-Troca e sã encontro gente 
"bonita", "sovem". "de boa educação'', ou então 
"senhores de boa posição social" "estáveis", em 
busca de "amizades sinceras" e "trem 
'idéias'. Isto tudo para mim é lixo. Pelo amor de 
Deus, onde é que estão os que querem apenas 
uma gostosa sacanagem? Cadê os velhinhos sem-
vergonhas, os adolescentes descarados, os que 
gostam de suruba? Eu estou cheio desse classismo 
elitista, dessa construção e reprodução do gueto 
nos moldes da sociedade bem-comportada e bem-
pensante. Que movimento de minorias oprimidas 
é este que se apega tanto asa valores e fórmulas 
consagradas e consolidadas pelo Poder, que usa 
mal-dislarçadamente o mesmo instrumental 
semântico e ideológico do "stabll.hment' repres-
sor?

Pias É. se ainda não ficou claro, vai ficar 
agora: eu sou uma bicha despudorada, sem-
vergonha, escrachada. libertina e libertária, que 
só aa'édiia em revolução que comece pela cama. 
A cama é o epicentro da subversão; é o território 
possível da mudança; nela se inicia a possibili-
dade de uma militáncia alternativa, fundamen-
tada no que nós temos de único e original: o saber 
transar com o abismo, o avesso, o canhoto, o 
"lado escuro" de que fala Sartre. Eu me recuso a

brincar de papai-mamãe coso bichas classe média 
e classe média-alta das Zonas Sul da vida. Aliás, 
mi me recuso até a brincar de papai-mamãe ou de 
mamâe-mamAe. Quero protestar contra esse culto 
disfarçado à autoridade, que mesmo quando se 
propõe derrubá-la sã a reforça lver a este respeito 
a critica de Michel Lebret aos anarquistas em "A 
favor ou contra a Autoridade", Ed. Francisco AI-
ves, 1977>. 

È preciso muito mais do que falar mal do 
Poder usando a sua mesma retórica e suas es-
tratégias manipuladoras. É preciso ir para a cama 
e aprontar. Mas aprontar mesmo, pintar e bor-
dar. deitar e rolar, fazer e acontecer, desatinar, 
deixar cair. Ë por isto que eu proponho ao Lam-
pião uma "seção negra", uma espécie de seção 
subterrânea, contraventora e herética, para 
veicular as ideias verdadeiramente libertárias. E, 
por favor, se acatarem a minha sugestão e 
abrirem uma nova seção de Troca-Troca, podem 
começar comigo: 

"Rapaz de mais de trinta anca, nível univer-
sitário, com vários cursos de pós-graduação (in-
clusive Europa), classe média-alta, bonito, culto, 
educado, falando cinco idiomas, e que está se 
lixando para tudo o que istorepresenta, nele e nos 
outros, procura muita gente (pode ser todos ao 
mesmo tempo) para iniciar a verdadeira subver-
são dos princípios decadentes e hipócritas da 
civilização ocidcntal-cristà-patriarcalista-
machista. Dá preferência a ascensoristas de 

a pescadores, a marinheiros, a vigilan-
tes de bancos, a guardados-es de carros, garçoa' 
:.j a operários do Metrô e da construção civil, a 
motoristas de táxi e de Scani-Vabis, a trocados-es 
de ônibus, a analfabetos ou mobralizados, a 
velhos tarados, a menores da Febem e a todos os 
que gostam de realizar sonhos eróticos e fantasias 

.sexuais, e asa que gostam de transar sussurrando 
isaladezas, indecências e imprecações injuriosas e 
de baixo calão no ouvido do parceiro. Gosta de 
sádicos e de masoquistas. Aceita transar por 
dinheiro (pagando ou recebendo), desde que o vil 
metal entre como um elemento de excitação 
sexual, e como um estimulo liberador da libido, e

não como forma capitalista de produção da mais-
valia. Gosto de brancos, negros, morenos, 
mulatos, pardos, amarelos, peles-vermelhas, es-
qurmós.e piauisenses. Faço tudo,'-' 

É isso at. Viva o pensamento revolucionário e 
libertário, seja de Reich, Marcuse, Marx, Che, 
Rosa Luxemburgo, Bakunin, Sade, Sartre etc, 
Abaixo a máscara de Tartufo da esquerda ma-
chista, reprimida 'e repressora! Abaixo a violência 
e a hnitalidade da direita fascista dos Richeiti da 
Vida! Abaixo a acomodação bcsrina dos de centio 
Abaixo a Autoridade! Abaixo a família! Abaixo o 
Papa! Abaixo os aiatolás e vai pais-de-santo! Viva 
a cama! Viva os mictonos públicos! Viva os can-
teiros de obras do Metrô! Viva os locais de má-
fama, de Libertinagem e de promiscuidade! Viva 
as saunas dos subúrbios! Por um homem e por 
uma nova mulher! Pela resolução de Eros! Pela 
lesão e pelo prazer! 

E. B. - Campinas - SP 
R. - Uma bicha de briga. Só que não enten-

demos porque, com todo esse ardor revoluclo. 
nárlo, preferes apenas nos mandar as Iniciais. De 
qualquer forma, sua caris tem alguns pontos que 
coincidem coso os nossos. Quando viera ao Rio, 
estamos aquL Venha ornar um café conoaco. 
Talvez encontre um lamplônico disponível para 
levá-lo a conhecer os buracos do metrô. E muitos 
os conhecem bem e são freqüentadores assíduos 
como você pretende ser. E se desejares alguém
malt luto, de boa posição social, estável e jovem, 
pode uacontré .lo aqui mesmo. Nós temos de 
tudo, queridinha. Apareça.
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Leci Brandão:

Mulher, Negra e Homossexual 

"A gente já é marginalizado pela sociedade, então a gente 
se une, se junta e dá as mãos. E um ama o outro sem medo e 
sem preconceito." 

Quero que as pessoas enxerguem meu lado homossexual 
como uma coisa séria, que haja respeito."

(Leci Brandão) 
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