
CAPA



senhoras e senhores, respeitável público, bem vindos ao nosso pscircodelia!

abaixo, você tem o link para conhecer todas as músicas do maraska - você pode fazer isso agora ou depois de ler os quadrinhos - nas 

páginas, você vai encontrar também links para as músicas quando elas surgirem na história, links de cenas dos quadrinhos animadas e 

outras vinhetas e clipes! mas... quando ver ou ouvir isso tudo? 

antes, depois ou tudo ao mesmo tempo agora!? lembre-se, a escolha é sempre do leitor! bom show!

https://soundcloud.com/maraska-pscircodelia


“tenho medo
de adormecer...”

“nunca se sabe...”

“O SONHO PODE SER
MAiS iNTERESSANTE...” “com tanta

miséria...”

“quer saber? quero mais que se dane!”

“... tanta
injustiça...”

“... O NEGóCiO 
é RELAXAR...”

“ possivelmente, vou sonhar de novo...”

“... DO QUE A ViDA real.”

“... E 
POR
UM FiM
NiSSO tudo...”

c
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https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84411374&v=ZgekQ71rxH0&x-yt-ts=1421828030


... RELAXAR...
    AFiNAL...
    UAHHH...
    HUM...

O QUE EU
TAVA
DiZENDO
MESMO...?

uahhh...

psiu! 
vem cá! é, 

VOCê MESMO!

psss.... deixa eu 
te contar 

uma história...

vejo um quadro preso à parede

... e nele uma nuvem de algodão...

refletida pela janela...

... azul...

a luz do sol,
      ofuscando o céu...

C l i c

https://www.youtube.com/watch?v=8kA_L5gvf2E
https://soundcloud.com/maraska-pscircodelia/desconhecido2


... ali, onde
    havia a onça e a
    mula-sem-cabeça...

... como o azul calcinha...

... que em você gosto tanto... e lá...

... tatuada
    na pele...
 
... uma fada
    indolente...

... que vive nua
    entre os
    duendes...

... e ogros
    babando de
    tesão... ela...

... me
   acompanha... ... pela

    floresta...
... e o fogo
    queima pelo
    brasil...



... branco
    da tela...

apesar 
do 

medo...

... te
beijo,

enfim...

... teus lábios
    marfim...

eu vi...
o tal bicho-papão, 

de pé, com 
seu bafo quente...

quente...



... branco da parede...

... nuvens de algodão...

... nuvens de algodão...

... nuvens de algodão...

... branco das nuvens de algodão...

alô?
Fala, meu!
fica sussa, 
tá quase 
pronta...

merda! é da
editora,

de novo...!
eu preciso de mais

um tempo... tá foda!

tá, tá... olha... 
eu te ligo
depois, ok?

... saco!

se eles se cansarem, 
contratem outro cara!

a culpa é
do palhaço!

se ele não 
tivesse sumido.

eu dependo 
dele me contar 

as histórias...

pra eu viver 
cada uma delas...

as cores, 
os sons,tudo...

eu as vivo, 
todas as noites,

desde que o 
palhaço
apareceu 
na minha

vida...

alarme
tocando, celular...

deixa eu dormir,
cacete!

ufff... 



 p-p-posso brincar
com vocês..?

xi... olha 
quem chegou...

sai daqui, 
fedelho!

vai brincá
de boneca,
fru-fru!

isso, cai fora
cum u rabu 

entre as perna!

corre,
bunda
mole!

psiu, 
ei, garoto!

vem cá!

bundão!

vai levá
porrada!

olha lá!
já mijou 

nas calças!

ninguém 
tá brincando
aqui, cuzão!

a gente 
manda na 
favela, 
se liga!

quando 
a gente deixou

ele tocar na bola,
 ele desenhou

nela

aqui não
é creche!

que bosta
é essa?!

risca daqui,
ou morre!

moleque 
esquisito!

uma gorjeta 
pelo amor de deus!
uma gorjeta assim,

 por caridade...
tsc, tsc, 

eu sei como você
se sente...

eles não
compreendem
uma criancinha
sensível como

você! eu tenho
algo pra te 
alegrar...

um convite 
gratuito pra

assistir o melhor
do nosso

circo!

medo de palhaço?

medo de palhaço,
he, he, he! 

ora,vejam só...

v-v-você é um
palhaço?

e-eu sempre
tive medo

de palhaço...

eu não sou
 criancinha!

claro, 
claro!

“Minhas crianças são felizes... cheiram cola, fumam crack e maconha... dormem nas              
ruas, sedentos, atentos olhos, vermelhos, pra loira linda babando, pro carro novo

importado, enquanto pedem afoitos... um troco no farol... meu amor-semi-nu... Minha              
razão semi-aberta... minha verdade desperta... O meu mundo é concreto e cru..”



“tenho uma
história

pra contar... feche a boca,
abra os olhos

E sente pra
não cair

no chão...

pois,
cê não vai
acreditar.

não!

mas, quem
pediu pra

acreditar?

pois no 
fim das

contas...

tu vai 
rir e vai

chorar...e
se assustar!

ou dê
de costas,
ignore!

não preste
atenção!

Eu peço
a sua...

atenção!

E é 
 extra-
  confi-

   dencial!

é bem
difícil...

... de 
   acreditar
   e...

“senhoras e senhores... respeitável público.”



venho de 
um mundo
 paralelo/

lá tem ogro, 
fada, duende 

perneta...

Esqueça 
tudo
 que 

aprendeu/

mitologia, 
fairytale, 

magia, 
vodu!

hombre, yo
soy maraska!
el maraska,
sí señor!

um artista
sem abrigo?
Não ouça o

que eu 
digo...

... enfim...

pensas
que sou
maluco?

sou 
maluco 
mesmo...

... e vai
     tomar 

  no...

... que aqui
chamamos

de saci!
aqui bem 

perto 
desse aqui/

oh, maraska,
es 
“mutcho
loko! “

um 
palhaço?

um mendigo?



... talvez eu nem exista...

eu já nem me
lembro mais da vida
sem o palhaço e sua

TRUPE.

... Histórias como a 
do amor do ogro pela 

fadanegra...

         escrevo,
        desenho
   e sobrevivo
  recontando 
suas Histórias...

eu
deixei

... literal-
mente.

cada 
conto.

cada 
canto.

eles
invadirem

o meu
cotidiano.

e eu 
vivo...

“Era uma vez”...
he, he, adoro, 

começar um conto
com “era uma vez”. 

e blá, blá, blá...

presta atenção...

“teus olhos medem todo o meu corpo/ minha pele almeja o teu ser poderoso/ tua voz acalenta o meu sistema nervoso/ minha  
força “fraqueja” e me abandona/ eu já enfeitiçado/ peço tua boca/ caio sobre teus seios/ pedindo reforço (...) é, só pode ser...

... que por teu amor... juro,  me escangalho,

que só por teu amor...

... faço tudo calado...”

https://soundcloud.com/maraska-pscircodelia/faixa-05-loucuras-de-quem-ama-a-fada-e-o-ogro


estes relatos são 
baseados em fatos reais...
em outra dimensão...
tão real quanto esse
mundinho onde você
está agora...

só um detalhe... o que
acontece lá, também
pode afetar a sua vida aqui.

mas, você não precisa crer.
se preferir, imagine que tudo
isso que eu estou lhe 
contando não passa de um
conto de fadas...

normalmente, as pessoas
conseguem se conectar a essas
dimensões quando estão num 
estado alterado de percepção,
melhor se for em formas naturais 
de meditação...

ou seja, as “bad trips” te levam ao 
lado escurode ardep luza.... 
e é porcausa de alguns seres
de lá, que essa
história toda
começou...

voltando ao conto:

... necário e kirkus dizimaram
as fadas, e agora, tinham nas mãos
a mais importante, 
a fadanegra.

necário dominou um
SER das profundezas

DE ETNA...

... um monstro
de tentáculos...

... para eliminar
a Mulher alada...

... mas, eis que...
tchan, tchan tchan...



... com
o ogro,

que chega
arrebentando...

eles não 
conta-
vam...

o monstrengo é 
QUiETãO, MAS QUANDO
CHEGA JUNTO, assusta...

APANHOU, MAS TAMBéM
DEU UMA SURRA EM
TODO MUNDO!

foi 
dentada e 

porrada pra
todo lado...

O ogro
luta

pela sua
amada...

... os
tentáculos
que estavam

prestes a matar a
fadanegra.

o ogro
suou, mas, enfim,

CONSEGUiU
 resgataR A 

MULHER-iNSETO.

o necáRiO,
quando viu

que ia
sobrar...

... virou
sombra 
e fugiu 

rapidinho.

Desolado, o ogro carrega-a gentilmente...

... E a leva através do “fado”, que é a
floresta das fadas que são lideradas

pela fadanegra... ou eram...

Ele atravessa toda a 
ardep Luza...

... antes de karan kirkus
 e necário dizimar as fadas, deixando

a sua líder à beira da morte.

Até chegar a 
nerek luza.

... lá, ele se
dirige

ao  templo da
razão,  onde

procura o líder
espiritual,

Aiam Mit, 
responsável pela

manutenção da paz
naquele mundo.

Aiam MiT já sabia
de tudo que houve.

sem demora, ele
prepara um ritual
e recita mantras

 de proteção
e de cura para
a fadanegra.
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... ou seja, quando
o Aiam mit

tá recitando seus
mantras, significa
que tá rolando
um groove do

caramba de bom...

aiam mit conjura
um mantra e
rapidamente 

abre um portal
para outras 
dimensões...

Tecnicamente,
é como entrar 
por uma porta

 e sair do outro
lado, sacou?
Eles saem de

ardep luza...

... e surgem no
chamado

não-mundo,
“muito

conhecido”
por nós. lá eles
se escondem

para tratar 
dos ferimentos da

fadanegra.
o portal, que
foi aberto, fica

num velho
circo... 

é aqui que eu faço a minha entrada triunfal... 

chefinho!
chefão...! ... tem um pessoal

aí fora querendo
falar com a vossa

chefia!

droga, 
não tão vendo

que o circo
já fechou?!

manda embora! 

eu Devia fechar
essa espelunca de vez!

me deixa sozinho, palhaço...
com a minha coleção

de insetos...



é sobre
isso

mesmo...

...sua coleção
de bichinhos!

achei um bem
grandão pra você...

já disse que
Não quero ver
 ninguém nem

nada!

podia ser até
O presidente, até

O aiam...
... mit!

fala, Bróder!

Desculpa, mas 
Preciso apelar 
Pra sua amizade
Mais uma vez....

precisamos
dar proteção e
guarida a esta

mulher.

tem gente
querendo  matá-la

pra dominar o encanto
do universo,  “sacumé”,

né bicho?

Não vai
Demorar pra

Sacarem que é cagada
Matar a fada. mas, se
Arrancarem as suas

Asas, podem provocar 
um caos geral,

 Bróder!

ela é a última
das fadas negras.
se não fosse pelo

ogro aqui, ela
estaria morta!

ela precisa
se esconder no circo até a

poeira baixar. o ogro podia ficar
com ela, de olho...

beleza, Zé?

beleza,... sim,...
quer dizer...

Hã...  sim,,
beleza.,

pode contar
comigo, aiam!

... pelos 
“velhos

tempos...” 

eles poderiam “trabalhar” aqui...

... com o tempo, o ogro
e a fada não só se

Acostumaram com a 
Rotina do circo,

Como acabaram fazendo
Parte dela...



e assim, 
aos
poucos, 
o público,
surpeenden-
temente, 
começa a 
voltar 
ao
circo...

venham todos! 
venham ver!, 

a mulher inseto! ela
vai se transformando e
ficando cada vez mais 

parecida com um inseto!

e também tem
o gigante ogro!

muito forte e 
muuuuito feio!!

soy loca,
me gusta
bailar!

uh-huu!

aquela cidade, esquecida
por deus e pelo
diabo, de repente, se 
embriagava de uma
alegria momentâ-
nea, esquecendo 
da realidade do 
seu
dia-a-
dia...

Ouvidos
de um olhar
Com vozes 

que nos cercam
Rumores

que dominam
Sua vida

seu lugar

apesar da
agitação,

o ogro se sentia
deslocado, afinal, 

ele sempre foi
muito fechado

e tímido...



embora o ogro
não estivesse feliz, o
mesmo não acontecia

com a fadanegra...

talvez, a fada
estivesse amando

também.
mas, para ela

havia a 
importância de

gerar um fruto...

o desolado e
amargo

dono do circo
parecia ter 

encontrado
o amor...

afinal, fada
é um  ovÍparo ou um

mamífero?  e, eu com isso, 
ha, ha, ha?!

... começou
a fofoca na cida-
de... diziam ver uma
mulher ficar o dia 

inteiro...

... sentada
no galho de
uma árvore...

o ogro, POR UM TEMPO, se sentiu
feliz.. a fada estava em boas
mãos, e sua
missão,
cumprida... 

por isso, ele resolve entrar
no portal do circo e voltar
para nerek luza...

... enquanto algo cresce
dentro de um
estranho óvulo...



ao voltar para o seu mundo, uma grande
angústia tomou conta do ogro..

ele não se
importava
mais com o

seu destino...
e acabou não 
notando que
ESTAVA sendo
observado...

o gigante, que
antes, luTARA 
pela sua
amada,

agora, não
tinha um
motivo forte
o bastante...

E há quem diz que o amor só faz sofrer/ O amor também faz morrer
Apaga a luz, cega, pra gente não ver/ E o amor também faz 
muito bem/ Nos faz sonhar o que nos convém, Pensar
      possuir o que nunca se tem...

aclamo
o ser que
me fez
medonho...

... eu
queria ser

bonito
pra

entrar
nos
teus

sonhos...

https://soundcloud.com/maraska-pscircodelia/faixa-05-loucuras-de-quem-ama-a-fada-e-o-ogro


                                               ... não havia mais a fera pra salvar a  bela no 
circo,,, e se kirkus e necário encontraram o 

ogro, eles sabiam  do paradeiro da fadanegra? 
meu pai morreu antes de eu nascer.
é difícil imaginar o seu rosto. 
e quando eu tento, a sua 
imagem vem associada
com algo muito...                                       

... nojento.

insetos
nojentos!

enfim... no que eu estava pensando
mesmo?  ah, sim, no meu pai...

meu pai colecionava 
insetos. eu nunca o 
conheci.  sei que era
dono de um circo...

... um circo decadente
num MOQUiFO de CiDADE,

dizem que, uma vez, 
ele encontrou um

inseto bem grande...

enorme mesmo.. isso era o que
minha mãe ADOTiVA contava...

nojento.

TSC, pára
com isso,
garota...

... isso não é nada
pra quem acabou de

matar um homem. 
e eu nem me sinto

 culpada...

                                               o palhaço me contou isso há tanto 
tempo que me esqueço...  e ainda por 

cima, eu me lembro de detalhes em 
sonhos. sonhos bem confusos...

mas, antes de contar 
o que houve após a 
morte do ogro...

... vou escrever algo 
que aconteceu anos 

depois, que o 
palhaço me contou...

Então, 
vamos começar a 

apavorante
história de hoje!

mas, nada de mijar
nas calças, he, he!

lá vai: era
uma vez...

... uma garota 
que achava

que não 
passava de um 

inseto...



o bicho virou a principal
atração do circo...

uma “mosca-libelo-
leta-sei-la-o-que”,,,

soa engraçado, 
mas não soou naquele dia...

uma criatura grotesca vinda
de algum filme de terror... 

que se enfureceu no 
meio de uma apresentação...

o público se assustou.
a polícia estava 

no local... e...

... eles 
acabaram

matando o
monstro.

e nada mais 
sei sobre ele.

uma história
com um fim

seco.

... e atacou
brutalmente
o meu pai...

dizem que, depois 
daquele incidente,
meu pai nunca mais 

foi o mesmo...

uma história
que eu ouvia

repetidamente
da minha

mãe adotiva, 
desde

criança...

mas, apesar
disso, minha

infância
foi bem
normal,

dentro do
“possível”...

ele mudou.

meus problemas
começaram mesmo
na adolescência...

todo mundo
pensava que 

eu estava com
“problemas 

de mulher...”

uma menina 
tão bonita

como você lendo
um livro
desses?

eu posso te
recomendar 

leituras bem mais
interessantes...

várias vezes, eu saia da aula
me sentindo horrível...

só eu sabia que isso
não tinha nada a ver...

n-não,
obrigada.

isso continuou a acontecer, com mais freqüência...

... com meu período
menstrual...



olha lá,
véio...

ler!
ha, ha!

não falo que
essa mina é 

estranha? ela
gosta de ler!

aconteceu
de novo

e de novo... 

isso me 
deixava 

doente.

hã... por acaso 
eu disse que

 fui uma criança
 “normal”...?

eu nunca
vou esquecer
aquele dia... 

o filme na TV...

... ou o
amante

escroto da
minha mãe...

até 
aquele dia...

na escola, todos me
achavam esquisita, mas 

eles não faziam a mínima
ideia o quanto...

a minha mãe dava duro pra pagar meus
estudos. mas ela pagava com o corpo.

passei a minha infância num puteiro.

eu tinha uns “apagões”,
de vez em quando... nojento...

pegajoso...
... numa dessas vezes,
eu acordei no meio
do mato, dentro
de uma espécie de

“casulo”.

aquele cafetão barato
vivia tentando me tocar.
quando eu tentei contar
pra minha mãe, ela disse 
que era minha culpa, 

que eu devo ter me
insinuado...

doente.

doente.

mas,
que merda

aquela sua filha
imbecil tá 

aprontando?

sai, cacete!
deixa eu matar esse
bicho dos infernos!

o que eles viram, eu sei que nunca vão esquecer...

e o que as pessoas não entendem... 

trabalhei de bar em bar, ao longo dos anos...

... elas odeiam!

uma imagem kafkaniana...
indesejável.

por quê?
por quê?!

por que... 
essa coisa... é

 a minha filha!

não!
Não!

naquela noite, quando voltei ao normal, eu fugi...
                            ... e nunca mais vi a minha mãe adotiva de novo.



Vinha aprendendo a controlar as minhas transformações.
e este bar, onde trabalhava agora, parecia legal...

tinha o argol, um músico
que vivia dando em cima
de mim.. gente boa, mas

escroto pro meu gosto...

eu ainda sonhava com príncipe encantado. 
é difícil acreditar nesses sonhos,
quando você ouve frases como:

“eu sei que você quer
assim, vagabunda!”

eu queria
ele também...

ele era o barman. 
ele me conquistou, 
nem sei o por quê.

eu ficava horas 
conversando 

com ele..

... e tinha o betão.
e pela

primeira vez,
eu considerei
um possível
relaciona-

mento
amoroso...

mas, ele tinha
um plano 
diferente.

mas, não daquele jeito!

... eu mudei de 
estratégia...

como implorar não estava adiantando...

e aconteceu de novo.

enfim...
o que eu

sou 
afinal?

um monstro? uma assassina?
um produto do abuso 

e da ignorância?

e louca também. pois eu não estou
me sentindo mal por isso...

... como desenvolver a habilidade
de usar a força da natureza...

.... não em 
relação a esse 

canalha...

esses anos todos, ao tentar controlar 
as minhas metamorfoses, 

eu venho aprendendo muito a cada dia...

... para criar uma
aparência

menos grotesca.



não vou
mais chorar

pelo passado.

talvez eu seja fruto do meu pai 
com aquele monstro 

que o atacou...

quero saber
o que acontece

comigo. e acho que 
sei onde buscar
informações...

ela já foi embora.
pode aparecer, kirkus!

desliga 
esse rádio.

desliga 
esse rádio!

desliga.

eu falei
desliga 

essa merda!

essa música te
lembrou os mantras 
do aiam mit, não é?

he, he, he, he!

cala a boca
necário, 
e sai logo 

desse corpo!

temos que atraí-la 
e não sangrá-la 
só pela carne, 
mas pelas asas...

ela estava tão
perto! podia

tê-la esmagado
com as 

minhas mãos!

já não há mais
dúvidas de que

é ela!

vamos
mudar,
rápido!

espere! ouvi
um ruído...

paciência, kirkus...

matá-la, 
simplesmente,

 como fizemos com a
outra, não funciona!



nosso plano
já está em

andamento!

fada boa
é

fada morta.

... pois, logo teremos
nas mãos

a fada boa...!

fique
tranqüilo,

kirkus...

faltam alguns
“links” perdidos nas

histórias. e não
vou conseguir 

terminar no
prazo, sem o

palhaço
por perto pra

me contar
o resto disso

tudo...

não me resta outra
alternativa:

falar com o pessoal
de lá, buscar mais

informações...

ir até aquele
circo.

voltar ao
lugar onde
tudo isso

começou...

lá está....  não mudou muito...

lá vem a
editora me

cobrar,
de novo!

droga!



sempre parecendo abandonado... mas com alguma luz...
e som... no fundo.

a banda maraska está aqui, mas o palhaço não.
eles podem me ajudar... mas... tem aquele cara.

esse aí, afinando
o violão, no meio...

...sei várias
histórias
sobre
ele... o
palhaço
me contava.
e ele sabe
o resto da 
história.
é com ele
que tenho
que falar.

 
ouvi isso
no dia em 

que o 
palhaço. 
veio me
contar...

e essa música.
é a música

do ogro...

uma moedinha
por uma

historinha.

... 
o que 
houve
com a 
fada

...

... 
depois 
que o 
ogro
deixou

o 
circo.

agora, reca-
pitulandooo... de 
onde paramos? tá 

ansioso? não? 
nem me interessa,

blrrrr!

vou
parar de fazer 

graça, porque eu 
vou continuar

de onde o
ogro morreu...



E com
vocês..

... a atração
mais esperada do

show!

não
é truque de
Espelho não,
minha gente!

é truque 
de Espelho, 

sim!

tsc!

Dizem que,
Naquela noite,
A mulher agiu
diferente...

... Como se
visse Algo 
Errado
na platéia...

ei,
espera!

o que
tá

acontec...

O dono do circo
tentou segurá-la,

mas em vão. 
acidentalmente

ou não, ele acaba
sendo brutalmente
atacado, segundo a
história que o povo
conta na região...

ela vai 
matar

o cara!
a mulher foi

se transformando
num horrendo inseto
gigante...  a multidão
se agitava, apavorada!

a polícia, que estava
presente no circo...

Façam alguma
Coisa!

... foi
obrigada a tomar alguma

atitude...

Não!

Não
atirem...!



quando a multidão chegou perto,  encontrou
apenas um monte de poeira aos pés de um 

desolado dono de circo...

os policiais que
atiraram sumiram,

como que por
“encanto”...

muitos 
acharam

que era só
mais um

“truque”.

mas, um
óvulo

perpetua
a tradição.

A
Fadanegra

está
morta!
longa
vida

à
Fadanegra!

quanto ao pai da criança... ele viu seu
amor destroçado... semi-nu... sua verdade
despertou... seu mundo era concreto... cru...
ele nÃo tinha condições  de criar aquele bebê,

mas, ele
lembrou de
alguém que
talvez
pudesse...
uma
velha
amiga e
antiga
amante...

... que trabalhava numa “casa
 de moças”,  e que, um dia, lhe
confidenciou que não podia
ser mãe e queria adotar.....

apesar de não acreditar nas
lendas que envolviam o circo
e a mulher-inseto, ela vivia con-
tando “causos” pra suas colegas...

ela
aceitou.

a criança
cresceU

ouvindo as
histórias
sobre seu

pai...
a menina sofre mutações ao CHEGAR À

 adolescência. não entendendo, sentindo-se
como uma aberração, ela pegou estrada...

...mas isso eu já
contei...

sem o gigante e sem a mulher-inseto, o circo
 voltou às moscas. e, quanto ao dono do circo, 

ele nunca mais se recuperou do “incidente”...

algo
mudou.

nada mais
parecia

lhe
importar.. 

... nem
mesmo a sua
coleção de 

insetos.



sua participação aqui 
acaba secamente,
com um estampido

de bala...

e até
hoje...

... circulam
lendas na cidade..

As pessoas vêem coisas
perto daquele circo.
alguns acreditam ver
formas estranhas
naquela árvore...

imaginação?
Folclore? 

Sei lá...

uma coisa,
eu sei:

tem
gente que

acredita em
fadas. tem gente

que acredita 
poder ver

fadas. e tem
gente que sabe

que não existe nada
parecido com a 

sininho...

bem, esse
jornal velho comprova
um pouco a veracidade

das histÓrias que o palhaço
 me contava....

é difícil de acreditar, né?
mas como dizem os maraskas,

quem pediu pra acreditar?

essa não e a única
realidade, saca?

então.. me vê um
cigarro aí...

.... você quer o
resto da história pro

seu gibizinho?

você não é
da polícia, né, he, he...?

... eu vou 
te ajudar! eu não
sou um contador

de histórias...

... como
o palhaço

e a sua
banda...

... mas, vou
contar a parte
onde eu entro

nisso tudo...

bem, uns vinte anos
depois do dono do circo
morrer. eu tava tocando

num bar. e tinha a
garconete...

eu SENTiA o
maior tesão

por ela...
mas, também...

... era 
responsável

por ela,
sem que ela

soubesse.

s-sim, se puder,
me ajudar, claro...



a melhor
coisa que passei

ao lado seu
eu sei que houve,
mas, nem lembro

mais...

cof, 
cof!

desculpa...! E aí, gostosa?! ainda vou cobrar 
aquela rapidinha...

mostrar
o dedo
é  feio...

primeiro,
ó, leia nas

entrelinhas...
segundo,
a gente

combinou de ir 
no cinema

e só...

eu mostrei
três dedos,
bonitão!

pra ela, eu só servia pra  falar
bobagens e desabafar...
ela só tinha olhos pro beto,
o “barman”... o cara tinha
bíceps no lugar do
Cérebro... não entendo
por que a mulherada 
gosta de cafajeste...
que pena... essa mina é
linda, uma deusa...
deusa, não...
fada!

uma fada que eu deviA proteger
e preparar, aos poucos,
pra grande verdade.

não POdia chegar falando:
“oi, sabia que você é uma

fadanegra? que seu pai transou
com uma fada, e aí, nasceu você?!”
“... que existeM mundos alternativos
com bicho-papão, e tudo mais...?”

minha missão não é fácil
não, mermão...!

naquela noite,
todo mundo já

tinha ido embora,
e só dava eles dois
lá, conversando

se não fosse pelo aiam,
eu pulava fora da missão.

ah, esqueci de DiZER... Hã,
Tchau!

fui!
o aiam mit que me pediu pra

cuidar da mina. pediu nada, ele
mandou, na lata!

quando eu saio do
bar, maió surpresa...

sabe como é... 
nosso líder espiritual

vem com aquele papo... 
que eu tenho DE seguir

“o caminho do bem”, 
que “quem com ferro

fere, se ferra
também”, e etc.

tsc! o aiam é
legal! e pra fazer
um som, o cara é o
“swing em pessoa”...

mas, a
gente diverge

um pouco...

acabei ficando e dando uma canja
pros manos, velhos hermanos...!

insanos,
profanos, humanos...

sou chegado
num lance mais
“marginal” e já
consumi muita
porcaria. por
isso, ela só
queria
amizade
comigo...



Entrei no bar de novo, pois
Esqueci o meu casaco...

parecia que já
não tinha
ninguém...

... foi quando
eu ouvi uns ruídos
vindos da cozinha

do bar. aí, eu pensei:

“putz,
TãO

TRANSANDO.’

“não vou 
atrapalhar a 

deles..”.

“quer saber?”

“porra...
que foi
isso...?”

“eu não
tenho

nada a ver
com isso”

“opa... não é
gemido, ela tá

gritando mesmo!
tem algo

errado aí!”

o resto, já dá pra imaginar...

não conseguia
abrir a porta...

foi tudo tão rápido que acho que ela nem me
viu... a transformação acontece em instantes!
encontrei o barman morto e ela saindo
voando pela janela....

extasiante! dizem que para as
fadas negras,  qualquer
mutação parece
uma eternidade...  novos

ruídos...

me escondi e vi o
necário sair do corpo
do betão...  comecei a
juntar as peças...
vejo o karan
kirkus
tambÈm...

vi os dois se
transformando,

e por pouco
não me viRAM!

os canalhas tinham um plano
sinistro: cortar as asas  da
fada, provocando mais caos 
entre os mundos....

bem,
eu tô
aqui
pra
ajudar
a moça.
né?

antes, tinha que
dar um sumiço 
no corpo do
barman...

... pra não
complicar
mais
ainda
a
vida
da
fada.

afinal...

... ele já estava morto, desde que o
necário tomou posse do seu corpo e
da sua alma... mas, não dava pra explicar
isso pra polícia, né, mano?

depois de me livrar
de qualquer
vestígio...

... FUi PROCURAR a
garota. NãO TiNHA iDéiA
PRA ONDE eLA tinha voado, 

NãO TAVA NO APê DELA, 
EM LUGAR NENHUM...

MAs... 
EU TiNHA UM palpite.



?
snif...!

papai...
meu papai

entrô alí e não
voltô mais!

no
circo?!

bem,
é pra lá

que eu tô indo
mesmo...

... e também
por causa do

meu pai...

o que você
tá fazendo

aqui?!

você?
aqui?!

não 
ouça essa 
criança!

vai soar
estranho,

mas...

... eu sei
mais sobre você
do que imagina...

ouça, por
favor!

... daí, eu comecei
a despejar nela, 

rapidamente, tudo
que eu sabia... ela ficou

muito confusa. e
muito “puta”...

... principalmente
quando eu falei

que aquela
menininha...

... é um monstro!
e quer fazer picadinhos 

de você!

você pirou?!
eu sou uma fada

e essa menina é um
monstro? de que

conto da
carochinha?

convenhamos, 
você  é um ser alado!
já é bizarro o bastante,

pra acreditar, não?

isso é algum tipo de
brincadeira?! olha o que

você fez! a pobre menina está
desesperada!

saquei,
você viu o
que eu fiz

com o
beto!



não sei qual é
a sua, argol... quer me

entregar pra Polícia? ok, mas
antes, vou tentar encontrar

o pai dessa menina!

nossa, que 
escuridão!

não faz isso,
não entra aí!

um pouco 
mais pra frente

(soluço)!

não! mas que - -

merda...!

ufffff!

eu to com medo, tia! fica trânquila, eu te protejo. 

me proteger? 
tem certeza...?

você devia
ter ouvido o

rapaz, mulher!

merda!

merda!

fecharam
o

portal!

devia
mesmo!

não
adianta se

debater, mulher!

você
não está

mais
no seu
mundo!

.. está
em etna

don freni...

... o nosso
lar

   em ardep
    luza...

nós
só

queremos...

... as
suas asas!

e pensar que eu cai na sua... 

f-f-
filho.
da--

nossa! estava
com saudades
de esmagar

alguns
insetos.!



com a passagem do portal fechada, só há um jeito de viajar pra ardep luza...

essa é a minha
maldição.
como diriam,

“jefferson airplane”
e a alice:

“uma pílula te
faz pequeno,

outra te
faz gigante,

e aquela que
a mamãe faz

você tomar ...

... viajando
literalmente!

... não da
nada!

passo pelo
portal de

nerek luza. 

... parei pra
pegar a 
benção
com o

Jer-Job
Negro,

guardião do
keren azul,
que separa a

região de
nerek luza

do abismo
que leva
a etna

don freni...

como o Aiam, ele
tem um groove
que não é mole!

pronunciamos
o mantra

de proteção.

quem?

ah, o
aiam
mit!

fala pra
ele mandar
reforços!

a descida para
etna don freni é

no início, pegajosa,
mas atraente. depois...

bom, melhor
nem comentar...

estou de corpo-fechado agora!
ah, 

jer-job,
se eu não voltar,
pede desculpas

pro síndico
por mim!

São quatro mesas, quatro objetos/ Quatro paredes, pé direito, teto/ Quatro pessoas sem saber ao certo... 

Janelas de vidro E portas de aço
Se abrem como eu sempre quis/ Nada,
nem ninguém, vai mudar meu caminho
Eu corto o mal pela raiz!
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Boca, língua, perna, dedo, bunda, peito, mão/ Puxa, pega, aperta, alisa,... Tira a mão daí! nessa eu não entro não!
Dois é bom, três pode ser legal/ Quatro é demais, vai depender da posição/ Apontado para cima, levantado,

sempre a procurar... um lugar pra se abrigar... é... Quatro... três... dois... um... zero!

enfim, sou engolido pela
escuridão. sigo a trilha com 

a pouca luz, vinda das labaredas 
de fogo, e os ruídos 

atordoantes de etna don freni.

não foi
das

melhores
cenas...

quando encontrei
a fadanegra...

... ela já estava 
Mutilada.

cheguei
tarde, 
já 
tinham
arrancado
suas asas.

uso o
meu único

dom contra
o karan
kirkus...

... o meu
gô-gô!
he, he!

e chega a cavalaria!

com uma pirotecnia
de som, luz e cor.muito mais zoeira do que o 

karan kirkus pode suportar...

com certa facilidade... ... eu me livro dos obstáculos
do caminho...



putsqueopariu...!

hã...  fica 
sussa,

argol...

fica sussa?!



ele tá
Em agonia! iSSO

é a Deformação
Causada Pelos

Tumores Debaixo
das cintas!

quanta
petulância,

aiam...

Deve
doer pra burro!

antes nele,
do que em mim!

... chegar
sem avisar e

ainda fazendo
bagunça.Esse teu

Reinado de sangue, ”ódio
e sacanagem vai acabar,

seu filhote De
nosferatu! Vocês pensam

Que venceram,
Mas eu tenho um

Triunfo, seus
idiotas!

Tu é um
assassino

E tá na hora de
Se aposentar!

pára com esse
 papo De vilão de
gibi, seu sacana!

overdose de luz.

de som.

de cor.

isso nunca
foi visto, ou ouvido,

nos Labirintos escuros
de Etna Don Freni.

peguei a
garota, aiam!

Simbora!

um pouco
de dor é

necessário,
kirkus! ha, ha

ha! eles
não

fazem
ideia!

f- Faça 
Alguma coisa,

Necário!

eu não 
agüento 

mais!
argh! Ahhh...

Necário, seu
imbecil, Eu vou te

Matar...!

com
tanta energia

gasta, seus tolos,
os portais estão
todos abertos!

Me desculpa!
Eu devia ter te 

Escutado!

relaxa! 
Aquele

cineminha ainda
tá de pé,

né?

assim, mais
uma vez, a

gente cai na
armadilha
dos fdp!

esse
era o

plano dele.
nos fazer
cair no
portal.

a gente tá
aqui,

preso nesse
mundo...



... e você 
também
tá preso

aqui!

você acha que
eu ia ficar te contando

tudo isso à toa? te
esperava faz

tempo!

c-como
assim...?
eu...? 

tem gente
chegando!

vou cair
fora!

fui!

o que?
m-mas, como...?
o que que eu...?

fico sozinho
nesse circo

escuro...

você regrediu.

desde que
comecou

a escrever
esse gibi...

foque.
foque.

então,
eu sou
um...

... monstro
sugador
de almas?

estamos
presos

aqui! e você é
a chave! 

entendeu?

tem que
se lembrar!

não. oh, 
não!

ele 
não!

sinto o
mesmo medo que
sentia quando
era criança.

quando
o palhaço entrou
na minha vida.

nada contra
suas histórias,

 mas convenhamos...

não.

não há nenhum circo.
... Elas são uma

salada de lendas
tupiniquins, celtas,

romenas... até aí, tudo
bem, respeito...

o problema é
você acreditar que

tudo isso existe!
em parte, é

minha culpa, não
perceber que essas
histórias poderiam

agravar a sua
esquizofrenia.

em parte, È
sua, pois você
não se ajuda!

vamos entrar
com mais remédios
e recomeçar o

tratamento.
foque.

foque.

deixe-me
ajudá-lo!

não 
há palhaço,

não há banda,
ogros, sacis,

ou seja lá
o que for....

não há nenhuma
fadanegra. apenas uma

das nossas pacientes
em camisa-de-força,
pois matou um homem e

pensa ter asas.

foque.
... e muito menos um,
mundo alternativo

cheio de seres
“descolados”.

e você
não está num circo.

está num hospital-sanatório
que é a sua casa já há

algum tempo.

quanto ao
tal músico que você
diz que salvou a tal

fada... é cúmplice
da garota,  e está aqui

em coma por
overdose.

deixe-me
ajudá-lo.



também
não estou

morto.

esse
sonho de

novo, não!

não
sou louco.

não sou 
louco!

a morte...

... é
só um
rito
de

passagem.

estão
todos me

observando,
como se eu
fosse uma

atração de
circo.

a cirurgia foi
feita como
 o senhor

aconselhou.

foi uma
lobotomia
bem invasiva,
mas obtivemos

sucesso.

é uma
pena... Mas, em
Casos assim, a

retirada total do
lóbulo frontal

é a melhor
intervenção...

e lá está
palhaço,
em todas,

sempre achando
tudo engraçado...



Sinto ter
Outras notícias ruins,
Aquela paciente que
Pensa ter asas. Ela

Se enforcou...

... com a própria
Camisa-de-força.

E o rapaz
em coma

por overdose...

ele faleceu
há poucas horas.

O senhor não
Parece muito

Surpreso.

Era muito
Sofrimento em
vão, meu caro.

é como
O senhor

diz...

As pobres almas
Dessa comunidade

Só ganharam
Quando...

... derrubaram
Um circo velho
Para construir
Este sanatório.

Boa noite,
Doutor.

Mas, sabe
Como é o povo
Daqui, eles irão
Falar... melhor

Ser abafado, como
Sempre.

Como não
Entendi isso antes?

Eu sou a chave. Claro.

Há quanto tempo
eu não vejo

o meu rosto...?

acho que
desde que
o palhaço
começou

a me
contar

histórias...

desde
sempre.

Vejo
Pontos

Na
Cabeça.

Eu me
Vejo.

Semi-nu
Minha razão,
Semi-aberta.

Minha verdade, 
Desperta.

O curso
Natural das
Coisas aliviou
A dor deles.

Hora do 
show...



O meu mundo
é concreto e cru.

e eu acho isso engraçado.

fui!

Eu vim buscar você/ Não vêm com essa de não vou/ Eu andei muito, eu vim a pé/ E o que vier tá muito bom/

Hoje
eu vou

cobrar...

“podem até nos cortar as asas...

... mas, elas nascerão de novo...”

“nossos inimigos podem ter pés, ter mãos e
olhos... mas, não nos alcançam,

tocam ou vêem...”
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ei, olha aquilo!
não tinha um 

sanatório ali? desde 
quando tem esse 
circo no lugar?!

não... peraí... ? 
acho que o circo já 
tava aí... eu acho... 
mas desde quando?

sempre...

ha, ha, ha!
olha lá!

como é 
que é,

otário?

o circo 
já tava aí...

o sanatório,
talvez amanhã...

 ...hoje...
ontem..?

eu falo que 
esse moleque é

um doido
retardado!

a casa de loucos
 virá depois do

circo, segundo o que 
acabamos de ler...

mas, em
pscircodelia,
o tempo é um 

mero
detalhe.

tsc, porque
te interssa

tanto... o começo... ... ou o meio...

... o 
fim?

simbora, 
deixa 
ele aí

vou bater 
nesse moleque 

ainda! ele 
desenhou
na bola!

mas, do
que a gente
tava falando

mesmo?

nãp
lembro!

não gosto
desse 

circo...

também
não... vamo

embora!

venho de
de um mundo

paralelo! aqui,
bem perto 

desse aqui...

mas, como
um moleque 

como eu sabe disso 
tudo? qual, é?
isso aqui é um

circo!

eles sempre vão estar lá...

...tempo e realidade são 
meros detalhes...

esqueça tudo
que aprendeu/
mitologia, fairy

tale, magia,
vodú...

pensa que eu 
sou maluco? sou maluco 
mesmo... e vai tomar...

he, he, he! vou lavar
a boca com sabão!

e chega!
fui! tá na

hora de cair 
o pano!

as cortinas 
se fecham ou 

se abrem? o ovo
vêm antes da 

galinha?



e esse meu
conto  vai

acabando aqui!

o que aconteceu?
o que foi sonho?

Sei lá...!
não enche

o meu saco!

hombre yo soy
maraska!

el maraska,
si senior!

um palhaço,
um mendigo, um

artista sem abrigo?!

não
ouça o que

eu digo,
enfim...

uma história de

m. maraska
arte:

m. maraska  -  R. sasaki
     (pgs 01 e 02 - pgs 19 até 71 - pgs 78 e 79)      (pgs 02 até 18 - pgs 72 até 77 e pg 80)

concept art:

r. Sasaki e m. maraska
direção geral:

m. maraska
(antes da lobotomia)

cores:
Leandro theodoro gazzi
Alexandre Bocci Rafael

 acabamento: Maraska e Sasaki

balões e logotipia do maraska:
Eduardo França

estagiário:
Thomás Cairoli Barbosa

a banda maraska:
“maestro DR” maraska (guitar, voz)

“Sete e cinco” Maraska (baixo)
“latin lover” maraska (batera, backings)

“miss daisy” maraska (backings)
m. maraska, o “palhaço” (voz, violão)

O Mundo de “ardep luza”, citado na história, é inspirado na ideia
original de fábio jarjura marques

“trilha sonora”:

“Quando Cai o Pano (introdução)”
“O Sonho”

“O Contador de Histórias”
“Better Days”

“Loucuras de Quem Ama”
“Quem Tudo Quer”

“Mente Urbana”
“Casal”

“Devassa”
“Grito de Guerra”

“Quarteto”
“Ferida Viva”

“Hoje eu vou Cobrar”

(saiba mais sobre a banda maraska no site e nas próximas páginas) 
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... talvez
ninguém
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QUANDO CAI O PANO       pg 02 
(INTRODUÇÃO)       

Am                    Em
A MELODIA ESTÁ NO AR...
Am                                       
EU VOU TENTAR
  G   G7#
NÃO ME ESQUECER
Am   
 DOS RÉ-MI-FÁS, 
                                          F
DOS TONS, DOS SONS
E O COMPASSO

Am                                 
QUE EU PRECISO
                    Em
ME RECORDAR...
Am 
POIS, QUEM SABE
                        Em
AS COISAS MUDEM 
                G                
E NESSE DIA EU ESTEJA PERTO...
 Am         G        F          G      Am   
E ME LEMBRE DOS ACORDES QUE EU 
FIZ..

O SONHO                                 pg 05

  G                                      D
VEJO UM QUADRO PRESO A PAREDE
  G                                  D
E NELE UMA NUVEM DE ALGODÃO
BM                               D                
REFLETIDA PELA JANELA,
       G                                  D
A LUZ DO SOL OFUSCANDO O CÉU
 G                              D
AZUL... COMO O AZUL CALCINHA
    Bm Am                  F#m7
QUE EM VOCÊ GOSTO TANTO...
   Edim      Gdim
E LÁ...    TATUADA NA PELE
    Bm Am                  F#m7               
UMA FADA INDOLENTE...             UH...
UH...

QUE VIVE NUA ENTRE OS DUENDES
E OGROS BABANDO DE TESÃO
ELA ME ACOMPANHA PELA FLORESTA
E O FOGO QUEIMA PELO BRASIL
ALI... ONDE HAVIA A ONÇA
E A MULA-SEM-CABEÇA....
EU VI... O TAL BICHO PAPÃO
DE PÉ COM SEU BAFO QUENTE...   
QUENTE...

   G                     D
APESAR DO MEDO... TE BEIJO ENFIM...       
TEUS LÁBIOS MARFIM... BRANCO DA 
TELA
BRANCO DA PAREDE... 
BRANCO DAS NUVENS DE ALGODÃO
NUVENS DE ALGODÃO... NUVENS DE 
ALGODÃO... 

CONTADOR DE HISTÓRIAS      pg 14 e 80, 81 

Em   Gm9/7    Am9/7    Gm9/7
TENHO UMA HISTÓRIA PRA CONTAR
E É EXTRA-CONFIDENCIAL
EU PEÇO A SUA ATENÇÃO
É BEM DIFÍCIL DE ACREDITAR E..
FECHE A BOCA, ABRA OS OLHOS
E SENTE PRA NÃO CAIR NO CHÃO
OU DÊ DE COSTAS, IGNORE
NÃO PRESTE ATENÇÃO...  
                                    Em                             
POIS, “CÊ” NÃO VAI ACREDITAR, NÃO...
                                      G7  
POIS, NÃO PEDI PRA ACREDITAR
                                  F7
POIS, NO FIM DAS CONTAS
                           Em                B7/4   B7
TU VAI RIR E VAI CHORAR.. E SE ASSUSTAR...

                                  Em
 HOMBRE, YO SOY  MARASKA
                              G7
EL MARASKA, SI SEÑOR!
                                           F7
OH, MARASKA, É “MUTCHO LOCO!”
                                  B9
UM PALHAÇO, UM MENDIGO,
                              A9
UM ARTISTA SEM ABRIGO
                                GM9/7    
NÃO OUÇA O QUE EU DIGO ENFIM,
                            Em        
TALVEZ EU NEM EXISTA...

VENHO DE UM MUNDO PARALELO
AQUI BEM PERTO DESSE AQUI
LÁ TEM FADA, OGRO, DUENDE PERNETA
QUE AQUI CHAMAMOS DE SACI

ESQUEÇA TUDO QUE APRENDEU
MITOLOGIA, FAIRYTALE, MAGIA, VODU...
PENSAS QUE SOU MALUCO, SOU MALUCO MESMO!
E VAI TOMAR NO...

VOCÊ NÃO QUER ACREDITAR, NÃO...!
MAS, QUEM PEDIU PRA ACREDITAR?
POIS, SE NEM NESSE MUNDO REAL
TU CONSEGUE ACREDITAR...                                       

BETTER DAYS                      pg 35 e 42

F#m
WHEN THE DAY GETS BRIGHT
WHY YOU SUDDENLY CRY?
WHY LET YOURSELF DIE
              D7     C#7
FOR THE REASONS THAT YOU FIGHT
       
F#m
WHY YOU BARELY LIVE
WHY MERRILY SQUEEZE
THE JUICE OF THE JOY
                       D7            C#7        
ACTUALLY, YOU DON’T ENJOY ANYTHING   
Fm       A                   Bm       C#

F#m    Fm     E               E   Fm  F#m                    
FACE IT!         YOU WERE HAPPIER AND FUN 
BEFORE!           
LEMBRO BEM! MEU BEM, VOCÊ JÁ FOI BEM 
                       E Fm  ABm   Am   Bm  Cm  C#
MELHOR!

F#m
TRY A LITTLE HARDER TO GET IT!
F#m
GET UP, GET DOWN, STAND IT!
F#m                     D7      C#7
YOU’RET GONNA HAVE BETTER DAYS!

REPLY, REDO, LET’S GET IT!
FOCUS, CONCENTRATED!
(I’M) SURE YOU HAD BETTER DAYS…



LOUCURAS                                          pg 18, 33 e 46 

Am                  C/G    
TEUS OLHOS MEDEM TODO O MEU CORPO
D/F#                     Dm/F
MINHA PELE ALMEJA O TEU SER PODEROSO
TUA VOZ ACALENTA O MEU SISTEMA NERVOSO
MINHA FORÇA “FRAQUEJA” E ME ABANDONA
E EU JÁ ENFEITIÇADO, PEÇO TUA BOCA
CAIO SOBRE TEUS SEIOS PEDINDO REFORÇO
É, SÓ PODE SER!   O QUE EMERGE, BROTA QUAL 
FERIDA
DE UM CORAÇÃO INDA DOÍDO
POR UMA PAIXÃO EXAURIDA
SÓ PODE SER...     PRA O  TEU AMOR,
EU JURO, ME ESCANGALHO...  
QUE SÓ PRO TEU AMOR FAÇO TUDO CALADO...
C                                G/B           Am  
E HÁ QUEM DIZ QUE O AMOR SÓ FAZ SOFRER
        C/G                  D/F#  
O AMOR TAMBÉM FAZ MORRER
                          E7/G#                        Am   C/G      D/F#    
DmF
APAGA A LUZ, CEGA, PRA GENTE NÃO VER
   C               G/B               Am  
E O AMOR TAMBÉM FAZ MUITO BEM
        C/B                           D/F#  
NOS FAZ SONHAR O QUE NOS CONVÉM
   E7/G#                          
PENSAR POSSUIR O QUE NUNCA SE TEM

ENXERGO TUA AURA DE ALEGRIA
ME CONVENÇO, TUA LUZ ME ALUMIA
MINHA DOR SÓ SE FAZ DOLORIDA
QUANDO TE VEJO JÁ PRA DESPEDIDA
A MULHER QUE GRITA ADEUS, JÁ CAMINHA
VOCÊ QUE VAI, ERA QUASE MINHA
ACLAMO O SER QUE ME FEZ MEDONHO
EU QUERIA SER BONITO PRA ENTRAR NOS TEUS 
SONHOS... 

E HÁ QUEM DIZ QUE O AMOR SÓ FAZ SOFRER
O AMOR TAMBÉM FAZ MORRER
APAGA A LUZ, CEGA, PRA GENTE NÃO VER
E O AMOR TAMBÉM FAZ MUITO BEM
NOS FAZ SONHAR O QUE NOS CONVÉM
 PENSAR POSSUIR O QUE NUNCA SE TEM

“YO PUEDO CONTENTAR ME A IMAGINAR...)”

E HÁ QUEM DIZ QUE O AMOR SÓ FAZ SOFRER
O AMOR TAMBÉM FAZ MORRER
APAGA A LUZ, CEGA, PRA GENTE NÃO VER
E O AMOR TAMBÉM FAZ MUITO BEM
NOS FAZ SONHAR O QUE NOS CONVÉM
 PENSAR POSSUIR O QUE NUNCA SE TEM

ACLAMO O SER QUE ME FEZ MEDONHO
EU QUERIA SER BONITO PRA ENTRAR NOS TEUS 
SONHOS... 

“YO PUEDO CONTENTAR ME A IMAGINAR...”
... EM ESTAR CONTIGO EM TEUS SONHOS...
TEUS SONHOS...

QUEM TUDO QUER                                                          pg 24

          Em7               A                         
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
          Em                                          A      A#        B
TEM SEMPRE UMA RAZÃO, MEU BEM (SERÁ QUE TEM...?)
            Em7                                        
VOCÊ PODE QUERER QUASE TUDO, ATÉ AÍ, TUDO BEM
        A                              
CONTANTO QUE NÃO ESTEJA MACHUCANDO NINGUÉM
      Em7                                                                 A
NINGUÉM DEVE PUXAR O TAPETE DE NINGUÉM...        
PRA SER ALGUÉM
Em7                                          A                                             
QUEM COM FERRO FERE SE FERRA, QUEM COM FERRO 
FERE SE FERRA,
Em                                               A
QUEM COM FERRO FERE SE FERRA TAMBÉM

QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
TEM SEMPRE UMA RAZÃO MEU BEM (SERÁ QUE TEM...?)

Em7             A
ESTAMOS EM TEMPOS DIFÍCEIS, A HUMANIDADE ESTÁ SE 
DETERIORANDO
GUERRAS QUE PARECIAM TER FIM, TOMAM NOVA CARA, 
NOVA FORÇA
TÉCNO-BRUTAL-IMEDIATA E SEDENTA PELO PODER
O SER-HUMANO PENSA ESTAR 
EM PROCESSO CIVILIZATÓRIO, QUANDO ESTÁ EM...
PLENA SELVAGERIA! 
E ASSIM VAMOS ENTRANDO NUM MESMO CAMPO 
FÍSICO-ELETRO-MEGNÉTICO-NEGATIVO,
JUNTANDO ESTE MUNDO... COM O OOOOUTRO... 
É...  BEM QUE EU FALEI! 
O UNIVERSO ESTÁ EM DESENCANTO, BROTHER

QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE
TEM SEMPRE UMA RAZÃO MEU BEM (SERÁ QUE TEM...?)

QUEM TUDO QUER, TUDO PODE QUERER, CONTANTO 
QUE NÃO PUXE O TAPETE DE NINGUÉM! VAMOS MUDAR 
ESSE REFRÃO, VAMOS MUDAR:

QUEM TUDO QUER, TUDO PODE!
QUEM TUDO QUER, TUDO PODE!
QUEM TUDO QUER, TUDO PODE...

QUEM TUDO QUER, TUDO PODE!
QUEM TUDO QUER, TUDO PODE!
QUEM TUDO QUER, TUDO PODE...

MENTE URBANA             pg 42, 43 

Dm                      A7/E
NOSOTROS SOMOS  LOKOS
Dm                  A7/E
URBANA ESSA MENTE 
A#11/F            A7/E
ENTORPECE AOS POUCOS
A7                   Dm 
O BEM QUE AINDA TEM 

AGUARDO UM SEGUNDO 
JÁ ME ATACAS NUM MINUTO
COM SEU JEITO MORIBUNDO
E DIZERES DO SEU MUNDO 

OUVIDOS DE UM OLHAR
COM VOZES QUE NOS CERCAM 
RUMORES QUE DOMINAM 
SUA VIDA SEU LUGAR

Dm
QUEM É VOCÊ?
SUA REGRA É LEI?
A7
ESCRITA OU DITA?                       G7
MAS  E AQUELA VOZ NA FITA ?!

Dm
PALAVRAS EM MENTE 
SIMPLESMENTE ELA MENTE
C7
CERTAMENTE DE NOVO
RAZÃO SEM UM POUCO
Dm
SUMIDADE CONFUSA 
QUE FAZ DE TODOS E USA
C7
PALAVRAS DO POVO?!

MENTIRAS DE NOVO!

Refrão:
A7           A#7          A7        A#7
MENTE, MENTE, LOUCAMENTE, MENTE  
ELA MENTE, MENTE
NOVAMENTE A MENTE, 
INSANAMENTE MENTE, 
ENGANA A GENTE E A MENTE
LOUCAMENTE A MENTE 
MERAMENTE SENTE  
QUE A MENTE MENTE

Dm                      A7/E
PENSAMENTOS SUJOS
Dm                      A7/E
FARDADOS E IMUNDOS
A#11/F            A7/E
RESULTADO DESTE MUNDO
A7                   Dm 
QUE NÃO GIRA EM SEGUNDO

NOVAMENTE A MENTE
NÃO SE MOSTRA DIFERENTE
AO QUE COMEÇAR
E NUNCA TERMINAR

SEU POVO SUA CULTURA
TA NA CAPA DA REVISTA
AH, QUE BELEZA PURA!
VENDERÃO MAIS UMA DA LISTA!

Dm
NÃO EU NÃO SEI
PORQUE INSISTE
A7
NÃO VÊ QUE REGRIDE?          G7
E APRISIONA TAMBÉM?

Dm
SURGEM DE REPENTE
EM SUA CULPA LATENTE
C7
UM DISCURSO DE LOUCO
LOUCO NEM POUCO
Dm
HUMANIDADE CONFUSA
REALIDADE OBTUSA
C7
PALAVRAS DO POVO?!
MENTIRAS DE NOVO!

Repete Refrão.

CASAL                                                               pg 54

                        Am7                             Em
NÃO HÁ MAIS NADA QUE EU FAÇA PRA TE ENTRETER
                Am7                    Em
VOCÊ JÁ ME CONHECE MUITO BEM
                 Am7                       Em
O TEMPO FEZ A GENTE SE COMPROMETER
                 C7+                    Bm7
MINHA PERCEPÇÃO VAI MAIS ALÉM
           Em                           Am7
E TUDO FAZ SENTIDO, TEM CONEXÃO
     C7+                                         Bm7
É MUITO MAIS QUE O SEXO, QUE O EGO E O PSIQUÊ
                    Em                                      Am7
SÃO DOIS EM UM PERDIDO, É MAIS DO QUE O TESÃO
     C7+                            Bm7                            G7+           G7+B
É MUITO MAIS COMPLEXO, DO QUE VOCÊ VÊ

Em7                              Am7
TE DOU UMA FLOR DE CIMENTO
   C7+                             BM7
E O MEU CORAÇÃO DE AMIANTO
          Em7                           Am7
MEU GOZO DE CONCRETO E ASFALTO
      C7+                                     Bm7
SECOS POR DENTRO E PRONTOS PRO ATO

       Em7                              Am7
TRANSANDO A GENTE SAI DA ROTINA                                                                           
         C7+                         Bm7
MAS, TRANSPIRANDO ANFETAMINA
    Em7                      Am7
A FANTASIA É DURA MENINA
    C7+                       Bm7             G7+  G7+B
É COCA, COLA DE VITAMINA... AH,AH,AH, HUM...
              
A MELHOR COISA QUE PASSEI AO LADO SEU
EU SEI QUE HOUVE, MAS NEM LEMBRO MAIS
NESSA SÃO PAULO A POLUIÇÃO ME ENTERNECEU
MAS É SÓ TE ENCONTRAR QUE FICO EM PAZ
SE TUDO É POR ACASO, VOU VIVER MEU ÓCIO
COMENDO NO “SUJINHO” ATÉ A HORA DE TE VER
QUERO QUE O NOSSO CASO ULTRAPASSE O ÓBVIO
QUE O LODO SEJA VINHO, QUE EU SEJA SÓ UM LAPSO... DO 
FLUXO DO NOSSO PRAZER...

Repete Refrão.



DEVASSA                                                                     pg 55  
                                                    
E                                                           F#7+
SE A DEVASSA SE CONFUNDE COM A MASSA, AQUELA MASSA
A7+  E
SE CONFUNDA, BOTA A MÃO NA MASSA, FAÇA E VAI À 
CAÇA!!
E                               F#7+            A7+      E
COM O BANHO DO SOL E DO MAR, SE PERCA E MERGULHE NO 
AR
E F#7+ A7+               E
INSANOS, PROFANOS, HUMANOS, MANOS VELHOS 
HERMANOS
E F#7+ A7+               E
TERRANOS  CERTOS HUMANOS, URBANOS NEM TANTO...

B7                D7+
NÃO!   NÃO ESPERE!
B7               D7+
NÃO! NÃO NEGUE!
F#7+ A7+
POIS, É...  PAGO PELO SEU AMOR
F#7+ A7+
ÉÉÉ...  PELO SEU AMOR

NÃO!   NÃO ESPERE!
NÃO! NÃO NEGUE!
É...  TUDO PELO SEU AMOR
ÉÉÉ... TUDO PELO SEU AMOR

E                                                           F#7+
E CONTENHA COM ESSA MASSA, NÃO É ESSA,OU AQUELA 
QUE FAÇA
A7+  E
E NO PALCO, ESSA GENTE COM ESSE PAPO FACCIONAL, NÃO 
ME LEVEM A MAL
E                               F#7+            A7+      E
SEJA PAU PRA TODA OBRA, MAS CUIDADO, TEM OBRA, QUE 
COBRA SER UM COBRA
E F#7+ A7+               E
INSANOS, PROFANOS, HUMANOS
E F#7+ A7+               E
MANOS VELHOS HERMANOS
SANTOS,  PAGÃOS E MALANDROS
TRAPOS E PANOS

B7                D7+
NÃO!   NÃO ESPERE!
B7               D7+
NÃO! NÃO NEGUE!
F#7+ A7+
POIS, É...  PAGO PELO SEU AMOR
F#7+ A7+
ÉÉÉ...  PELO SEU AMOR

NÃO!   NÃO ESPERE!
NÃO! NÃO NEGUE!
É...  TUDO PELO SEU AMOR
ÉÉÉ... TUDO PELO SEU AMOR

GRITO DE GUERRA                            pg62

  Dm7     G7         F7     G7                     
PAREDES DE AREIA     DE CAL, DE CONCRETO    
DIFÍCEIS DE ULTRAPASSAR
QUAL É, JÁ CAIU O MURO DE BERLIM
QUEM VAI ME IMPEDIR DE SONHAR  
    
G7              A7       

A#7m      A7/5+     A7 
ROUPAS DE JORGE BEN JOR
    G7                                   A7/5+     A7       
ME FAZEM ENTENDER A MÚSICA DE 
ELEVADOR
 Dm7        G7       F7      G7   
ESTANDO COM QUEM ME FAZ BEM DO MEU 
LADO
Dm7        G7   A/5- A       A/5-   A     
CREIA VOCÊ, TUDO É VÁLIDO

   A#/5-    A        A#/5- A   
EU QUERO MANDAR ESSE SOM IRRADIAR
PRA TODOS CANTOS DA TERRA
PRA QUEM QUISER GRITAR
QUE NO MEIO DESSA GUERRA HÁ...
... HÁ QUEM QUER SER FELIZ...
JANELAS DE VIDRO   E PORTAS DE AÇO
SE ABREM COMO EU SEMPRE QUIS
NADA, NEM NINGUÉM, VAI MUDAR MEU 
CAMINHO
EU CORTO O MAL PELA RAIZ

A#7m      A7/5+     A7
ARMAS DE JORGE BEN JOR
    G7                                   A7/5+     A7   
ME DEIXAM PRONTO PRA MÚSICA DE 
ELEVADOR
 Dm7        G7       F7      G7  
VEJA VOCÊ, JÁ NÃO HÁ MAIS PERIGO
Dm7        G7   A/5- A       A/5-   AVENHA O QUE 
VIER, QUE EU NEM LIGO

   A#/5-    A        A#/5- A   
EU QUERO MANDAR ESSE SOM IRRADIAR
PRA TODOS CANTOS DA TERRA
PRA QUEM QUISER GRITAR
QUE NO MEIO DESSA GUERRA HÁ...
... HÁ QUEM QUER SER FELIZ...
JANELAS DE VIDRO   E PORTAS DE AÇO
SE ABREM COMO EU SEMPRE QUIS
NADA, NEM NINGUÉM, VAI MUDAR MEU 
CAMINHO
EU CORTO O MAL PELA RAIZ

(*)

EU QUERO MANDAR ESSE SOM IRRADIAR!

*Citação de trecho da “Oração de São Jorge”, 
em homenagem ao artista Jorge Bem Jor (ver 
também página 77)

O QUARTETO                                      pg 63, 64

E7
SÃO QUATRO MESAS, QUATRO OBJETOS
QUATRO PAREDES, PÉ DIREITO, TETO
G
QUATRO PESSOAS SEM SABER AO CERTO
A                                              E7
O SEU PEDAÇO E O SEU PAR CORRETO
E7
SÃO QUATRO LÍNGUAS 
SE ENTRELAÇANDO
SÃO QUATRO ALMAS
SE EXORCIZANDO
UH, UH, UH, UH, UH...

SÃO OITO BRAÇOS OU SÃO NOVE PERNAS
SE MISTURANDO
SÃO DOZE PERNAS OU SÃO OITO BOCAS
“CLITORICAMENTE” FALANDO
UH, UH, UH, UH, UH...
A7
BOCA, LÍNGUA, PERNA, DEDO, BUNDA, PEITO, 
MÃO
PUX A, PEGA, APERTA, ALISA,
                      C7
TIRA A MÃO DAÍ! (NESSA EU NÃO ENTRO NÃO!)
DOIS É BOM, TRÊS PODE SER LEGAL
B7
QUATRO É DEMAIS, VAI DEPENDER DA POSIÇÃO
          C
APONTADO PARA CIMA, LEVANTADO,
              B7                                                         E7
SEMPRE A PROCURAR... UM LUGAR PRA SE 
ABRIGAR...    
QUATRO... TRÊS... DOIS... UM... ZERO!

G7                                                                 A7
ELES ESTÃO SEMPRE A FAZER... O QUE EU NEM 
SEI... (NEM QUERO SABER)
               G7                          A7
UM QUARTETO DOIDO, ISSO EU SEI, CABEÇA MÃO 
PÉ LÍNGUA, OMOPLATA

HOJE EU VOU COBRAR                     pg 76

D                          C
EU VIM BUSCAR VOCÊ
NÃO VÊM COM ESSA DE NÃO VOU
EU ANDEI MUITO, EU VIM A PÉ
G                              A7 
E O QUE VIER TÁ MUITO BOM
     
HOJE EU VOU COBRAR...

D                          C
NÃO FAÇO QUESTÃO DE CAFÉ
DISPENSO A SUA EDUCAÇÃO
EU VIM BUSCAR VOCÊ DAQUI
G                              A7 
PRA OUVIR UM SAMBA E UM ROCK’N’ROLL                          

Am        Am/G    Am/G#        Am/F
UM CINEMA E UM SORVETE
UM BEIJO, EU NÃO RECUSO, NÃO, NÃO, NÃO
FAZ TEMPO QUE VOCÊ PROMETE, BABY
O JEITO É REPETIR, NÃO VAI SER EM VÃO
                        
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
HOJE EU VOU COBRAR...

FERIDA VIVA                                          pg 14 e 75

Dm                     Fdim    
MEU AMOR SEMINU
Ddim                        Dm
MINHA RAZÃO SEMI-ABERTA
                                               Fdim
MINHA VERDADE DESPERTA
                                   Ddim
O MEU MUNDO É CONCRETO E CRU...
CRU COMO O ÓDIO... CRU COMO A FOME!  (CRU 
COMO A INVEJA... CRU COMO O DINHEIRO!)
(Dm  F)
CRU COMO O ÍNDIO QUEIMADO NO BANCO DA 
PRAÇA
A CABEÇA ESFACELADA, ABERTA, O SANGUE NA 
CALÇADA
GENTE BOA LEVANDO PORRADA DO HOMEM DA 
LEI
Dm         Am7            F                F7        
TÁ TUDO BEM...      TÁ TUDO BEM...
G7                                    A     A7
BRASIL VAI SER CAMPEÃO!
 
MINHAS CRIANÇAS SÃO FELIZES
CHEIRAM COLA, FUMAM CRACK E MACONHA...
                    G7
DORMEM NA RUA, SEDENTOS, 
ATENTOS OLHOS VERMELHOS
PRA LOIRA LINDA BABANDO                                                       
A7
PRO CARRO NOVO IMPORTADO, ENQUANTO 
PEDEM AFOITOS...  UM TROCO NO FAROL 

  
REPETE ATÉ “BRASIL VAI SER CAMPEÃO!”

PAÍS DO FUTURO, NEO-TROPICÁLIA
ANTROPOFAGISTA, PENSA QUE É VANGUARDA 
(NEPOTISTAS!)

CORLEONES DA CULTURA SUGAM A DESGRAÇA DO 
POVO
QUE SE LIGA NA TELINHA VENDO CLONES DE 
MADONNA,
HOLLYWOOD, BIG BROTHER                        
QUEM É BRASILEIRO? (FALA RIO DE JANEIRO…!)

MEU AMOR SEMINU
MINHA RAZÃO SEMI-ABERTA
MINHA VERDADE DESPERTA
O MEU MUNDO É CONCRETO E CRU...

(SÃO NOVOS RICOS MOSTRANDO A CARA OU BURGUESES 
COM O DISCURSO BEM MONTADO EM PROL DO 
PROLETARIADO... 
MAS AINDA COMPRAM SEUS BADULAQUES NOS SHOPPINGS 
MAIS CAROS...
 E TEM NEGUINHO MORREEENDOOOO...! )
              
MEU AMOR SEMINU
MINHA RAZÃO SEMI-ABERTA
MINHA VERDADE DESPERTA
O MEU MUNDO É CONCRETO E CRU.
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PRODUTOR CONVIDADO: TUCO BARINI NAS FAIXAS  8 E 9 ‘

FICHA TÉCNICA
ÁLBUM: “CONTOS E CANTOS DO MARASKA - PISCIRCODELIA“ 
(O CD é parte integrante deste livro)

MR “M”, OU “LOBOTA”: VOZ, E VIOLÃO,

COMPOSIÇÕES. TÁ SEMPRE POR AÍ 

PINTANDO O SETE.

“MAESTRO DR”: 

GUITARRA, VOCAL 

BACKINGS,

COMPOSIÇÕES

ARRANJOS.

PÕE ORDEM  NA 

ZONA.

“SETE E 

CINCO”:

BAIXO,

ARRANJOS

E PASSOS

ESTILO

“MOONWALK”.

”MISS DAISY” E “COLOMBIANA”: 

BACKING VOCALS E 

EMBELEZAMENTO DA BANDA.

“LATIN 

LOVER”: 

BATERIA , 

BACKING 

VOCAL

E    

BAGUNÇA

GERAL.
”BABY 
FACE”: 

TECLADOS

E

GROOVES 

GRAVADO ENTRE NOV  2008 E  JUN 2010

FAIXAS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 14 

GRAVADAS NO ESTÚDIO GM11

TÉCNICO DE GRAVAÇÃO: TUCO BARINI

FAIXAS 3, 4, 11 E 13 GRAVADAS NO ESTUDIO 5.1

TÉCNICO DE GRAVAÇÃO: BRUNO DOS REIS

MIXADO POR: TUCO BARINI

MASTERIZADO POR:  OMID 

A BANDA:

08-    MENTE URBANA

09-    CASAL

10-    DEVASSA

11-    GRITO DE GUERRA

12-    QUARTETO

13-    FERIDA VIVA

14-    HOJE EU VOU COBRAR

01-    QUANDO CAI O PANO (Introdução)

02-    O SONHO

03-    O CONTADOR DE HISTÓRIAS

04-    BETTER DAYS

05-    KIRKUS E NECÁRIO

06-    LOUCURAS (DE QUEM AMA) 

07-    QUEM TUDO QUER



Quando fui convidado a comentar 
esse livro, desavisados pensaram 
que eu falava de uma HQ que   
misturava música, desenho, net, 
vídeo...e ponto. Eles não sabem...
Ainda me lembro da primeira vez 
que vi um “ser etéreo”. No início,  
senti como se minha cabeça 
estivesse sendo esmagada e a 
mobília do meu quarto rangia 
como se fosse explodir. 

Mas, cuidado! Nem toda sombra que você 
vê é a sua. Uma força nefasta se manifesta 
em sonhos e visões. Nem todo pensamento 
que passa na sua cabeça é seu. Diariamente, 
crimes desumanos são cometidos e nos pare-
cem banais. E quando questionados, alguns 
criminosos falam de uma voz que os instruía... 
Necário, talvez? 
As instruções para nossa proteção estão 
contidas em cada música, cada conto do 
Maraska e nesta HQ. ACORDEM!

Fábio Jarjura, Artista Multimídia

Bróder e parceiro do M. Maraska em muitas músi-
cas, personagens, afins e etc e tal...

isto tudo é só o início de algo maior.

“Há um mundo cinzento.

E há um mundo colorido, bróder”.

Aiam Mit, líder espiritual 

Anos depois, veio o conheci-
mento sobre Ardep Luza e suas 
três frações: 
ZHABI (o Pensamento), NITRAN 
(a Respiração) e OREC (a 
Oração). 
Conheci seres que estão nesta 
HQ e outros que não me atrevo 
mencionar.
M. Maraska “meio que se tor-
nou” o elo entre os mundos. E é 
por meio da sua música e arte, 
e vestido de palhaço, que ele 
se projeta entre as dimensões. 
Suas letras e cifras escondem 
mantras poderosos capazes de 
transformar a realidade.  
 

Nós tomávamos umas e outras num 
circo velho perto de casa. Eu, o Lobota, 
a Fada, o Sete-Cinco, o Maestro, o Latin 
Lover, cada um, um Maraska! 
As histórias são como vapor delirante 
ao meu redor. Viver e sonhar  já não 
faz diferença.  É como atravessar uma 
porta, como piscar. 
Ele aparece, conta, canta, e eu desenho.

Acho que eu tinha uns 10 anos 
quando o “Lobota” apareceu pela 
primeira vez. Desenhando, cantando e 
contando sobre seres sobrenaturais. 
Comecei  a ilustrar as suas  histórias. 
Aquele mundo de fantasia se tornava 
cada vez mais concreto, seus persona-
gens eram meus amigos, suas sombras 
eram meus pesadelos. 

lOUCO, sÃO E dESENHiSTA

Com as jujubas, o Maraska vem todo dia, 
com os remédios, ele não sai da minha 
cabeça. Vamos ver agora depois da 
cirurgia, acho que vai melhorar...  
HahahHAhahAHAhaHAHAhaHA!

R. Sasaki, Desenhista e animador
Figuraça que divide a arte do livro com
M. Maraska







Projeto realizado com o apoio do Governo de São Paulo, 
Secretaria de Estado da Cultura - Programa de Ação Cultural de 2009

www.maraska.com.br
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