
ECARTA MUSICAL – Shows 
quinzenais, aos sábados, às 18h, com 
entrada franca.  

Dia 03, Milene Jorge Aliverti 
(violoncelo). • Dia 17, Alvaro Luthi 
(voz e violão). 

GALERIA DE ARTE – 
Exposições com foco na arte 
contemporânea. Visitação de terça 
a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 
10h às 20h; domingo, das 10h às 
18h. • Até 23/12, Vanishing Point 

(Ponto de Fuga), que reúne obras 
dos artistas gaúchos Cristiano 
Lenhardt, Gustavo Jahn & Melissa 
Dullius e Luiz Roque. Curadoria: 
Bernardo de Souza.

NÚCLEO CULTURAL DO 
VINHO – Cursos e palestras com 
degustação.

PORTO ALEGRE – • Dia 08, às 
19h30min, Uma breve (e descontraída) 
história do vinho – Grécia, Roma e 
Idade Média. 

Apresentação da pesquisa realizada 
por dois admiradores e apreciadores 
do vinho: o professor Luis Alberto 
Segovia González e a administradora 
de empresas Macarena Donoso 
Contreras.Inscrição: R$ 20,00 no site 
da Ecarta. • Dia 21, às 19h30min, 
Sarau de final de ano, com degustação 
de vinhos e espumantes, declamação 
de poesias, entre outras surpresas.
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Alvaro Luthi apresentará o show
autoral Eu gosto

27

Filme Dourado
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ELISA LUCINDA

As mulheres gordas
tomadas banho
Ai, as mulheres gordas tomadas banho... conheci algumas:
Julieta, Maria Sobrinha, Neli, Nete e as que agora não me
recordo mas amo. Amo seu pé de cabelo feito a gilete e rigor
no pescoço entalcoado de fim de tarde. Banho, desmaios.
Meu deus, como as amo. As mulheres gordas tomadas banho...
Almofadas lipídicas onde escorregam e caçoam os filhos
e minhas lembranças...
Ariene, Alzira, Aureniva passeiam na gordura sacolejante de minha 
memória.
As mulheres gordas tomadas banho sentadas nas calçadas
dos crepúsculos, cadeiras coladas ali para passar a limpo
a vizinhança crua. Ai, a histeria gargalhante delas.
Gargalham inteiras. Os peitos e os quadris. As pernas
dada a excessividade das coxas que não podem fechar-se inteiramente
deixam sempre aquela pirâmide invertida
aquele triângulo pungente de ponta pra baixo no meio das tardes.
E gargalham. Ecoam como sinos. São sempre alegres.
Escandalosamente alegres com seus vestidos estampadões
deslizados nos vales das dobras como tobogãs.
Almofadas edipianas...
Ó minhas exageradas gabirobas, deixai que eu me sente
uma só vez em vosso colo para que eu aprenda qual o jeito
de ser feliz assim...
Ó minhas meninas crescidas tomadas banho, bolas de
universo. Meu gude que apanhei pra mim. Redondas...
Ai, gargalhai por mim, hóstias de mim!
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