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fanzine

Dente de leão
Não era, disso estava ela certa,
Um percurso ao longo de um rio que tivesse feito antes,
Donde esta familiaridade completamente inesperada,
Esta harmonia, dir-se-ia, ter algo
De enigmático. Os seus sentidos não só
Estavam à procura, ela sentia-o, como eram também eles,
Ou assim parecia, procurados, solicitados.
“A consagração do momento presente.”
Onde fora que se deparara com estas palavras?
Só mais tarde, quando estava sentada
Sossegadamente junto ao açude, ela viu o guarda-rios*.
*Martim-pescador, papa-peixe, pica-peixe...
Neil Curry (por fjc2 )
Dente de leão será uma pequena secção preenchida com colaboração
solicitada a amigos do Fanzine.

∗
Estórias
Ideia para um pequeno documentário
Representantes de diferentes fabricantes de produtos alimentares tentam
abrir a sua própria embalagem.
Observação sobre a vida de casa
Sob este lixo todo o soalho na verdade está muito limpo.
O mau romance
Este romance chato e difı́cil que trouxe para a viagem – insisto em lê-lo.
Já lhe peguei tantas vezes, sempre com receio, nunca o achando melhor do
que da última vez, que de certo modo se tornou um velho amigo. O meu
velho amigo o mau romance.
Lydia Davis
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∗
Giorgio Morandi

∗
de madrugada a sombra longa do vigilante nocturno
George Swede
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Arte pires
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Objet trouvé

Ana Cristina Cesar, poeta brasileira, 1952 — 1983
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∗
Factos pouco conhecidos sobre alguns poetas
Sabiam que a mulher do Kenneth Koch, Janice, foi piloto de avião? Uma
vez teve de aterrar de emergência numa estrada.
Sabiam que a Pat Padgett foi namorada do Ted Berrigan durante anos
antes de casar com o Ron?
O Ron Padgett e eu fomos colegas na primeira classe, em Tulsa, Oklahoma.
Sabiam que o Bill Berkson trabalhou em tempos como bat boy* para os
Yankees?
(*Bat boy - rapaz responsável pelo equipamento de uma equipa de baseball)
O Ted Berrigan casou com a mulher, Sandy, cinco dias depois de a
conhecer.
Joe Brainard
Kenneth Koch, Ted Berrigan, Ron Padgett, Bill Berkson e Joe Brainard
são normalmente associados à The New York School.

∗
Linha editorial
Não haverá artigos de fundo. A colaboração pedir-se e aceitar-se-á mas,
na sua quase totalidade, será roubada descaradamente. Procurar-se-á alguma responsabilidade na atribuição de autorias, locais do crime etc. Os
temas serão múltiplos e nada coerentes. 4 páginas, o que vier a mais será
bónus. Terrı́vel aspecto gráfico. A orientação editorial poderá sofrer alterações inexplicáveis. Saı́da irregular.
O fanzine não será distribuı́do em saco de plástico.

∗
faneditores: francisco josé craveiro de carvalho, em fjcc@mat.uc.pt, &
joana costa, em joana.x@gmail.com.

(Floco de neve na página seguinte)
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Brian Bednarek
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