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editorial

Eduardo Mahon
Editor Geral

No editorial passado, rechaçamos completamente o dever-ser que a crítica impõe à lite-
ratura, retroalimentando um circuito fechado das igrejinhas ideológicas. Isso significa 
que o romance não deve se prestar a nada mais do que ser lido num sofá de couro em 
frente a uma lareira? Devagar com o andor que o santo é de barro! Uma coisa é uma 

coisa, outra coisa é outra coisa... Os antolhos funcionalistas não cabem na fase da criação do texto. 
O autor não deve estar jungido por pautas prévias que precisem ser comprovadas. Esse incômodo 
dirigismo não só atenta contra a espontaneidade da obra, como compromete o enredo e a criação 
de personagens mais complexos, um problema comum na literatura brasileira. Contudo... depois 
que o livro sai da gráfica, o buraco é mais embaixo.

A literatura não deve ser nada, mas pode ser tudo. Isso significa que a recepção do texto pode 
se dar de formas completamente diversas das que os autores esperavam. Tanto maior o mérito da 
obra, se for ela tomada por variados tipos de abordagem e, sobretudo, por públicos diversos. Essa 
história de “literatura para iniciados” cheira a naftalina. Coisa de rituais egípcios de mumificação. 
Depois que é publicado, o livro pode circular sem pedágios. O que os leitores entenderão (ou não) 
será um problema exclusivamente deles. Parece essencial distinguir a criação literária tão livre 
quanto possível dos múltiplos usos que a literatura pode ensejar. Talvez seja justamente nesse 
ponto que se confunda muita coisa. Vamos esclarecer? 

Não compete nem aos autores, nem à crítica especializada guiar a leitura de uma criança ou de 
qualquer leitor adulto. Tampouco é recomendável meter o bedelho no que se fará com o livro – se 
barquinhos de papel, roda de leitura, análise gramatical ou uma linda fogueira de festa junina. Um 
romance serve para o debate sobre história, um conto se presta ao ensino da geografia, um poe-
ma pode conduzir uma aula sobre adjunto adverbial ou pode ficar simplesmente na escanção do 
verso. Quanto mais imobilizado foi o uso do livro, maior será o elitismo que se impõe à literatura. 
Manter lindíssimas bibliotecas vazias é o cúmulo do esnobismo. 

É curiosa a confusão que se faz atualmente sobre o que é elitismo e o que é popular. Em geral, 
as atenções estão voltadas para o autor. Quem é o autor? Qual a cor dos olhos? Com quem vai para 
a cama? Quanto tem na conta bancária? Além de ser uma análise profundamente redutora e, por-
tanto, medíocre o fetiche biográfico omite a verdadeira marginalização social, qual seja, a do leitor. 
Creiam: o elitismo do pintor que retrata um palácio é bem menor do que o do museu que selecio-
na “como”, “quando” e “quem” vai apreciar a obra de arte. O esnobismo do autor que elabora uma 
trama no ambiente pequeno-burguês é infinitamente menor do que o de alguns intelectuais que 
aprisionam a obra nos altos círculos de hierofantes da crítica. Ser popular não é necessariamente 
escrever como o povo. Ser popular é oportunizar o acesso à literatura.

Sim, distribuir Flaubert para os presidiários. Sim, ler Guimarães Rosa durante o piquenique. Sim, 
encenar Beckett nas casas de repouso. Sim, declamar Bilac nos hospitais. Sim, dramatizar Nelson 
Rodrigues na oitava série. Qual o problema? Estaremos replicando padrões mentais colonialistas? 
É uma enorme contradição impor uma pauta aos autores (sobretudo a social) e não fazer circular o 
livro no meio do povo. Aí está o abismo entre o dever-ser e o poder-ser. Para alcançar uma qualidade 
estética digna, a literatura não pode se submeter de forma indigna. Nem na fase da produção, nem 
muito menos nas leituras que serão feitas, a despeito dos desejos dos autores e dos críticos.
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Olga Maria Castrillon-Mendes 
É pesquisadora da literatura brasileira. Autora de Taunay viajante: construção 
imagética de Mato Grosso (Cuiabá: EdUFMT, Cáceres: EdUNEMAT, 2013); Discurso de 
constituição da fronteira de Mato Grosso www.unemat.br/editora, 2017; Matogrossismo: 
questionamentos em percursos identitários (Carlini & Caniato, 2020) e Letras 
cacerenses (Cuiabá: Carlini & Caniato, 2021), em coautoria.

NUM PESCAR DE OLHOS

Em sentido lato, o realismo sempre fez parte da arte ocidental. Na Renascença, a supera-
ção das limitações técnicas levou os artistas à representação da natureza com acuidade 
fotográfica. Na segunda metade do século XIX, a noção de realismo adquire novo esta-
tuto devido às transformações sociais, o avanço tecnológico, principalmente através do 

aparecimento do estereoscópio, aparelho de “racionalização da visão”, ou a arte não como produto 
natural, mas resultado da atividade humana. A reincidência dos temas voltados à sociedade tal 
qual ela é, organiza o discurso realista e todo o problema do artista consistirá em manter uma co-
erência retórica, ou seja, uma rede de imagens representativa dessa realidade. O realismo estético 
tornou-se a arte do pensamento marxista e este, por sua vez, uma resolução metodológica realista 
do ser social, como fala Carlos Nelson Coutinho1. 

Oscar Wilde, no ensaio A decadência da mentira, de 1889, ano da inauguração da Torre Eiffell, em 
Paris, analisa alguns axiomas em que discute a “mentira” na arte e na literatura, utilizando-a como 
estratégia de composição. O realismo da mimese aristotélica (a natureza como modelo), não é mais a 
ordem, mas compõe um ciclo, ou seja, ora é a arte que imita a vida, ora é esta que imita a arte. Ao mes-
mo tempo, Rodin recria esculturas em que os seres são fixados no momento do próprio gesto humano. 
Só é verdadeiro/real o que pode ser captado pela retina, o resto fica fora do domínio das artes.  

Nesse movimento, as ciências sociais e humanas questionam a existência das coisas, uma vez 
que, captadas pela representação estética e um ponto de vista próprio, o olhar subjetivo é suplantado 
pela prática das imagens visuais que representam o mundo do observador. A visão e seus efeitos são 
sempre inseparáveis das possibilidades de um sujeito observador, é produto histórico e de certas 
práticas, técnicas, instituições e procedimentos de subjetivação. A realização do realismo estético 
expressa-se de forma contraditória e incompleta, em função dos limites histórico-ideológicos e, 
principalmente, do estado geral das lutas de classes. É, portanto, dialógico e objetivo. Deriva das 
contradições mundiais, principalmente, considerando a relação de produção literária com os pro-
cessos de formação dos Estados nacionais. Por isso, as obras realistas não proliferam em tempos 
de aceitação do presente histórico. Estão mais para rebelião contra quaisquer formas de opressão e 
injustiças, cujos questionamentos servem para mobilizar e não acomodar. 

1  Cf. Literatura e humanismo: ensaios de crítica marxista. Rio de Janeiro; Paz e terra, 1967.

O REALISMO É UMA QUESTÃO 
DE CRÍTICA OU DE ESTÉTICA 
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MIRANTE ESCATOLÓGICO

Eu tinha cinco ou seis anos e não entendia nada da 
vida; o porquê de ser jogado de um lado a outro, como 
uma marionete desusada. Mas ir ao sítio do meu avô, 
no interior do interior de Missão Velha, praticamen-

te em todas as minhas férias da escola, me religava à condição de existir. Sim, pode ser exagero; que seja. 
Eu contava as horas para aquela embromação de aula acabar. Minha mãe, depois que se separou do meu 
pai, mais ou menos nesse período, embora dissesse o contrário, adorava se despedir de mim; não chorava 
nem uma lágrima de crocodilo. E aí, se enfiava, como eu, na vida que lhe competia. Os meus avós já ha-
viam pedido à minha mãe para eu ficar por uns tempos; que eu gostava tanto, que era capaz de me adaptar 
aos moldes do singelo lugar. Minha mãe, em acessos de raivas a cada vez que eles tocavam no assunto, 
dizia que seria uma loucura relegar a minha educação a uma “escolinha qualquer de fim de mundo”. Eu 
suponho, pelo que conheço de gente e de suas artimanhas, que minha mãe pensava que, estando eu no 
interior, perderia as benesses de uma vultosa pensão. Na verdade, ela não estava nem aí para os meus 
estudos. Se via a minha agenda duas ou três vezes no ano, era muito. Martinha, a moça que ficou um 
tempo cuidando de mim, era quem me ensinava as tarefas da escola. Após anos de afável convivência, a 
coitada foi mandada embora porque, supostamente, me “adulava demais”. Minha mãe chegava sempre 
por volta das oito da noite, mal me dava um beijo de boa noite, com gosto de álcool, e corria ao telefone 
para papaguear leviandades com as amigas e os paqueras. Enfim, não vou entrar nesse mérito, porque 
não quero ser machista; a única coisa que me incomoda ainda, depois de tantos anos, é que minha mãe 
não “perdia tempo” comigo: “Menino, eu não vou perder tempo com isso!” era a frase pronta, “n” vezes re-
petida; enjoativa, até. Bem, eu sabia que com ela não poderia contar. Muito menos com o meu pai, que, já 
no auge dos seus sessenta anos ou um pouco mais, passava o tempo a viajar com as namoradinhas. Man-
dava-me fotos de lugares que eu compreendia que nunca poderia conhecer, com ele. O velho parece que 
sentia o seu trágico destino: numa rua de Lyon, na França, o seu carrinho, uma Mercedes, foi arremessado 
a quilômetros de distância por um caminhão. Virou um maracujá. A sensação que tive, quando soube da 
notícia pela boca da minha mãe, nervosa, entre falas com o seu advogado, foi um simples: tudo bem; vida 
que segue. O velhote gozou a vida e da vida. Daí, fui obrigado a encarar uma briga que eu não queria, por 
uma fortuna milionária, com os meus cinco irmãos, todos de mães diferentes. Só aos vinte e cinco anos 
recebi uns ativos e uns imóveis, que hoje me sustentam e bancam os meus excessos. Voltando aos meus 
avós maternos: no verão de noventa e dois, eu estava no Sítio Esperança, esperando que algo grandioso 
acontecesse. Minha vozinha, dona Vinícia, estava acamada, por umas complicações intestinais, eu acho, 
então eu quedava o tempo colado com o meu avô. Ele tinha uma pocilga e um galinheiro, e uma plantação 
pequena de hortaliças e fruteiras. Como eram ele e o Souza que cuidavam das arrumações, eu ficava com 
pena e botava a mão na massa, intuindo que meu avô precisava de mim porque estava velhinho. Não 
foram poucas as vezes que o vi por um fio para se quebrar ao meio. Ele inventava de carregar cargas de 
rações e estrumes, e à noite dizia que estava se vendo de dor. Aí, eu preparava uma massagem e o velhote 
dormia, e eu ia correndo para a minha avó me contar alguma historinha bacana; ela era boa nisso. Meu 
avô, seu Honório, tinha um costume no mínimo esquisito: fazia suas necessidades no mato. Num belís-
simo dia, vi-o acocorado, como uma rã, sem conseguir se levantar. Tinha feito a maior porcaria no chão. 
Fedia pra caramba. Nossa, nem consigo descrever! Algo como um bicho morto; por aí. Eu não tinha como 
entrar lá e ajudá-lo. Primeiro, porque ele se queixaria de que eu estava bisbilhotando; segundo, porque o 
cheiro lutava para me empurrar para longe. Logo eu tive uma grande ideia: fingi que havia me machu-
cado; gritava de uma dor fajuta; assim meu avô tinha de me acudir. Com dois minutos, ele se levantou, 
segurando o calção, quase tropeçando, exalando merda. O velhinho ficou por conta, vendo que não era 
nada demais; talvez revoltado por não ter se entregado ao prazer de cagar em paz. Hoje, aos noventa e 
dois anos, ainda mantém o excêntrico costume. Mas, na nova e magnífica fazenda que comprei para ele, 
construí um banheiro num mirante. Ele passa horas cagando, refletindo, e chega a dormir, de tanto delei-
te. Posso dizer que sou um homem feliz… e ele também.

Adriano B. Espíndola Santos 
É natural de Fortaleza, Ceará. Em 2018 lançou seu primeiro livro, o romance “Flor no caos”, pela Desconcertos 
Editora; e em 2020 os livros de contos, “Contículos de dores refratárias” e “o ano em que tudo começou”, 
ambos pela Editora Penalux. Colabora mensalmente com a Revista Samizdat. Tem textos publicados 
em revistas literárias nacionais e internacionais. É advogado civilista-humanista, desejoso de conseguir 
evoluir – sempre. Mestre em Direito. Especialista em Escrita Literária. Membro do Coletivo de Escritores 
Delirantes. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto. 
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ODE AO CU
curto cus
cus caolhos
cus pelados
cus peludos

cus gentis
cus zangados
cus bipolares
cu que convida
cu que expulsa

cu que canta
cu que cala
cu que cobre
cu que abre

cu cuzinho apertado
cu doce 
cu covarde
cu cuzão
cu miragem

Em todos os cantos
cada qual com seu cu
cu amigo
cu de guerra

Na terra dos sem cu
cu vantagem
quem tem medo
é rei

cu que vem
cu me chama
caguei.

Caio Augusto Leite 
Nasceu em São Paulo em 1993. Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) 
com dissertação sobre A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector. Integrou o Printemps Littéraire 
Brésilien 2018, na França e na Bélgica, a convite da Universidade Sorbonne. Teve textos publicados 
nas revistas digitais escamandro, A Bacana, mallarmargens, Vício velho, Lavoura, Subversa, Literatura & 
Fechadura e Alagunas É autor dos livros Samba no escuro (Scortecci, 2013), A repetição dos pães (7Letras, 
2017) e Terra trêmula (Caiaponte, 2020), além de colunista da revista digital Ruído Manifesto.
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COMIDA

João ficava quietinho olhando o entra e sai enquanto a mãe trabalhava. 
Ficava ali naquele canto, invisível, vendo dia após dia os pedidos. Sua 
mãe, atenta ao trabalho, olhava o filho pelo canto do olho. O primeiro 
cliente, João sabia, ia sempre pela manhã atrás do café. O freguês pedia 

croissants, pão sovado, queijos variados, focaccia, suco de mirtilo, brioche e chi-
neque. João via aquilo e sabia que tudo era gostoso, não importavam os nomes 
difíceis. Lambia os dedos, porém não fazia nada. Fica quieto, João, que tô traba-
lhando, tá? O menino era obediente e a mãe, firme. O senhor que vinha no meio 
da manhã pedia ainda mais: omeletes, ovos Benedict (e outros poché), quiche 
de alho-poró, queijo Brie com geleia de damasco, waffles, croque monsieur. A 
barriga do menino roncava e ele, quietinho. João, fica aqui que vou ali em cima 
atender esse moço, tá? Não sai daqui, hein? E lá ficava João, quieto, a manhã 
toda. A mãe demorava só o tempo dos prazeres do seu cliente, que tinha apenas 
as manhãs de terça para enganar a esposa. Ela descia se ajeitando e angustiada 
por encontrar João ainda sentadinho no canto da rua, lado de fora da vitrine da 
padaria. Coisas do Rio de Janeiro, o motel discreto em cima da padaria chique lá 
pelas bandas do Centro. A mãe sorria aliviada toda vez que seus olhos achavam 
João, mesmo que por pouco tempo. Aqui, filho, vou ter que falar com esse outro 
moço aqui, mas vai lá do outro lado da rua e compra um lanche, tá? João pegava 
as moedas e corria pro boteco da frente. Era a hora do almoço. Pedia o que dava 
e voltava feliz pro seu canto com um pão com mortadela. Mas lá dentro e lá em 
cima? Ah, delícias sendo consumidas de todas as formas! Ainda sem perceber, 
entre uma mordida e outra, na marra desgraçada da vida e no injusto duro do 
meio fio, João começava a se inconformar com os pedidos dos fregueses e com a 
realidade de ser um daqueles meninos tristes que se satisfazem com quase nada.

Clark Mangabeira
Carioca cuiabano, é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ 
e professor adjunto de Antropologia da Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT. Graduado em Direito, Letras e Ciências Sociais, é escritor de ficção, tendo 
publicado contos e poemas em diversas revistas literárias e acadêmicas, e es-
creve enredos das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 
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OLHARES, SORRISOS E MORDIDAS

Ao chegar em casa, naquela noite de sexta-feira, por demais cansado, encontrou os
cachorros latindo ao redor do tanque de lavar roupas. Havia quatro ratos dentro da 

bacia, prestes a se afogar. Por alguma misteriosa razão, estava o recipiente quase cheio 
de água e por igual mistério os ratos estavam lá. Ficou apavorado e não soube pensar 

em outra coisa que não fosse salvá-los. Os ratos já demonstravam esgotamento por nadarem, so-
mado ao esforço para saírem dali, escorregando no mármore liso do recipiente. 

Na verdade, tinha algumas objeções aos ratos. Coisa recente, porque nem sabia da existência 
deles antes da recente mudança à nova casa velha. Não era o barulho que faziam, correndo sobre 
o forro, que o incomodava. Pensava que eles se divertiam lá em cima, correndo e brincando, e isto 
tirava dele um sorriso interior de satisfação lúdica, da imagem que projetava da felicidade até nos 
ambientes mais inóspitos. O que realmente o incomodava era a sujeira deles, as fezes pelos cantos, 
atrás dos móveis, as frutas que não bastavam, as baldes de ração dos cachorros, roídos... Convivia 
com a imperiosa necessidade de fazer alguma coisa em relação àquela situação, mas ia procrasti-
nando, o que, aliás, não era do seu feitio. Aconselharam-no veneno e ratoeira. Ele, no entanto, achou 
a ideia incogitável. E agora, lá estava, assistindo dolorosamente o afogamento dos ratos.

Muito embora, os cachorros não parassem de latir e pular, dificultando-lhe a ação, não foi di-
fícil tirar os ratos do tanque. Bastou uma tábua, razoavelmente longa, em que lhe era permitindo 
adequada distância deles. Pois bem, salvou facilmente três ratos que subiram na tábua, escapa-
ram para cima do muro e desapareceram sem agradecer. Sobrou, no entanto, um último rato den-
tro do tanque, o maior deles, mais robusto e que, curiosamente, parecia melhor fisicamente que 
os demais. De fato, o gordinho não queria mesmo subir na tábua para ser retirado dali. 

Entre preocupação e irritação, percebeu o rato parado, boiando, olhando para ele. Tentou até 
sorrir da peculiaridade da situação, mas acabou paralisado: meu Deus, era o olhar de Sandra. Os 
cachorros fizeram silêncio. Era o mesmo olhar dela, ao partir. Olhar de desprezo, até de repulsa: 
além de tê-lo enganado; vê-lo, ainda, solícito e benevolente para ajuda-la. Pensou em deixar o 
rato ali, olhando para o nada e ir dormir. No entanto, acalmando-se, voltou a ter com ele, afinal 
perdoara Sandra, mesmo que ela desfizesse abertamente do seu perdão. 

Um filtro de voal para suco verde estava ali, no varal, secando. Amarrou-o a uma vassoura e tentou 
pescar o rato. Ele resistia. Depois de alguns minutos de luta para tirá-lo dali o filtro furou, provocando 
apenas um mergulho do rato novamente no tanque. Foi a vez do rato, com a cara molhada, rir para ele. 
Ainda com a fresca lembrança de Sandra pairando no ar, lembrou-se de Augusto, também. Augusto, o 
sorriso do rato... Retrocedeu. Deixou a vassoura cair, meio apoplético. Tomou a vassoura, novamente 
e pensou com ela matar o rato que ria... e ria dele! Os cachorros, conservando certa distância, não 
estavam entendendo nada. Ricardo participara de sua vida durante muito, muito tempo, e se tinha 
prazer em humilhar as pessoas, ele sempre fora sua vítima favorita. Aquele sorriso de maligna satis-
fação ao assistir aos seus eventuais fracassos, ao diminuir os seus sucessos, ao provocar-lhe perdas 
financeiras e traiçoeiramente ser o pivô do fim do seu relacionamento com Sandra. 

Pois é, estava ali um rato no tanque de lavar roupas, suficientemente cheio de água, correndo 
o risco de se afogar... Um rato que o olhava com desprezo e sorria com sarcasmo. E pensando 
mesmo que não havia motivo algum para salvá-lo, quebrou o cano em que a água escoava para 
que não se afogasse, mas estranhamente o tanque não esvaziou. O rato sorria. Não encontrava 
explicação. Então, superando o asco à proximidade dele, tentou esvaziar o tanque com uma ca-
neca, mas nem esta óbvia saída deu certo: inexplicavelmente, brotava água, não entendia como, 
e o recipiente permanecia cheio. Enfim, compreendeu tudo! Num gesto extremo de superação, 
pegou o rato grande e gordo com as mãos e colocou-o em cima do muro. O ratão ainda teve tempo 
de mordê-lo, antes de desaparecer na escuridão da noite. Protegendo o indicador direito, ferido, 
só conseguia lembrar de Sandra e Ricardo. Mas foi ainda sob a demorada febre da mordedura que 
teve tempo adequando para cuidar do passado mal resolvido. 

Quase morreu.

Dante Gatto
Nasceu em 1957, natural de São Paulo, capital. Foi bancário até 1996. Aposentou-se como Professor 
da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Escreveu peças de teatro: Os vencidos (1985); 
A noite dentro da noite (1986); A Criação literária (1988); Amar, verbo intransitivo - adaptação (1995); 
Retorno ao futuro: a semana de 22 (1996) e A voz do povo: 500 anos de história (2000). Publicou livros de 
poemas: Poesias (1980); Unimultiplicidade poética (2005) e A Ferida e outros poemas (2015) e um livro de 
metodologia científica: Metodologia da Pesquisa (2017).
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Edson Flávio 
É cacerense, doutor em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato 
Grosso (PPGEL/UNEMAT) e pesquisador na área de Literatura. É autor de Aldra-
va (2020) e escreve desde quando descobriu seu amor pela poesia.

ÊNCLISE
apresse-se 
como quem não suporta a agonia da demora

apresente-se
de peito aberto 

abrace-me
acabando com as distâncias 

beije-me
engolindo cada palavra

olhe-me
nas pupilas dilatadas

abra-me
para vida

dilate-se
em mim 

e 
mais nada.
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HAPPINESS UNDER SUSPICION ***
The withheld expression in 
the art of Mark Tennant

Translate: Hélvio Moraes

Art has such an intense capacity for dissimulation as to become itself a fictitious field to ex-
press reality. Mark Tennant simulates everyday life but does not imitate it. The Portuguese 
poet Fernando Pessoa wrote that “the poet is a pretender/ he pretends so completely/ that 
he even pretends to be pain/ the pain he really feels”. 

In painting, the artist exposes the process by which art prevails over the portrayed scenes, which, 
for this reason, come to serve only as a model. Tennant evokes the extinct world of the American way 
of life. For dealing precisely with a consumption pattern, the artist creates the great dissimulation: he 
subtracts the expression of the faces to keep only the structure, the gestures, the frozen and expres-
sionless pose. In these scenes, are the characters happy? 

This was the question that assailed me as I examined “Dancing I”. The scene calls for emotion. 
However, the observer will be limited to observing the gestures of the young bodies, once the center 
of the composition is directed towards a young woman apparently absorbed in music. Nonetheless, 
the facial expressions that are so important for us to get a definite emotion are missing. In “Cake”, 
does the couple celebrate anything? It seems so. There is some drink, but there is no pleasure. They 
are posing mechanically, just like the meeting in “Dinner”. Is it a family? Will they be partying?

But it is in “Mirror” that Tennant most incites the observer. We have a young woman there who 
photographs herself. Usually, the “self” is made up of a good impression. The one who registers him/
herself, in general, wants to express his/her best. The expressive emptiness in these paintings, 
however, requires us to make a complementary effort to capture the emotion of the character and the 
painter. Youth seems to wander aimlessly. By suppressing human expression, Tennant questions the 
model of life that identified prosperity with happiness. 

How to solve the riddle? How to evade the labyrinth of expressionless faces? The key is art. 
The observer needs to be aware that he/she is facing an artistic reinterpretation of everyday life, 
of consumerism, of the contemporary. It is the observer who must complete the sensations, pro-
bably projecting his own emotions when making contact with a paradigmatic reality. Here lies 
the dose of generosity of the best artists.

Tennant’s incompleteness is enigmatic, keeping the works permanently open to new interpreta-
tion perspectives. If, in studying Mark Tennant’s art, there is more than one reading, the objective will 
be accomplished. By reviewing the historical model that established an ideal of life and behavior for 
the contemporary world, the artist provokes us indefinitely – are we happy? 

*** Texto encaminhado à exposição de Mark Tennant em Moscou – Rússia.

Eduardo Mahon
43, é carioca da gema, advogado e escritor. Mora em Cuiabá com a esposa Clarisse Mahon, onde passa 
sufoco com seus trigêmeos: José Geraldo, João Gabriel e Eduardo Jorge. Autor de livros de poemas, 
contos e romances, publica pela Editora Carlini e Caniato.

19REVISTA PIXÉ18 REVISTA PIXÉ



20 21REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

INFECÇÃO

Quem olha de cima das nuvens, não vê sofrimento algum. Das alturas estratosféricas, o pla-
neta não passa de um imperfeito olho azul, turvado pelo glaucoma de nuvens. Um pouco 
mais de perto, nenhuma novidade para a geografia. Há muita água e alguma terra; florestas 
e montes e rios e cidades, uma espécie de craca que se prega à pele terrosa do planeta como 

mexilhões em cascos de navios. No interior desse miasma, milhares de ruas e praças e parques e 
incontáveis telhados envelhecidos. Até então, os leitores não enxergam mais do que um mapa turvo 
sem ninguém à vista e, portanto, podem largar a narrativa porque já estamos todos fartos de aulas 
de geografia. Porém, ao furarmos uma dessas lajes comuns, vemos um homem subir uma escadaria 
com jeito de culpado. Do escuro e sujo teto do sobrado, vê-se o início da calvície que lhe abre uma 
clareira em meio ao cabelo castanho, a gola puída da camisa azul, o sapato úmido de quem quis fugir 
da cidade. Opera-se então inesperadamente uma espécie de mutação. Os leitores de simples alunos 
de uma enfadonha lição de cartografia, transformam-se em milhares de partículas invisíveis car-
regadas pelo vento que, coincidentemente, chega até às bordas das narinas desse desconhecido e 
acabrunhado sujeito que sobe a escada. Desse ângulo em que o miramos, não há mais cenário além 
do próprio homem que sofre a ruminar consigo um sofrimento. Do que se trata? Verdadeiramen-
te não sabemos ainda. Já somos, nessa altura, parte integrante do organismo de Nicandro Moraes. 
Corremos livremente por suas veias, infectando pulmões, rins, fígado e coração que nos impulsiona 
para cima da carótida até encontrarmos o recôndito hipocampo onde o gerente de banco guarda 
várias lembranças que nem ele mesmo suspeita. Ao nos instalarmos neste cérebro de meia idade, 
assumimos o controle dos olhos para ver o que ele vê. Em seguida, tomamos de assalto os tímpanos, 
a língua, as mãos e os pés. Em meia hora, colonizamos Nicandro tão completamente que o temos 
como simples hospedeiro, um ente vivo que verá por nós, falará por nós e decidirá o que decidirmos 
antes. O segredo, porém, é não sermos notados. Convém não fazer alarde e provocar febre, tremores 
ou alucinações. Não queremos que o hospedeiro desconfie que ele já não convive somente consigo 
mesmo em sua inexpugnável privacidade de gerente de banco. O que faria se cogitasse havermos nos 
instalado nas retinas a decorar as senhas do cofre, nos ouvidos a saber das dificuldades financeiras 
dos clientes, e na ponta dos dedos que empunham o pênis flácido dos divorciados de meia idade? 
Nicandro procuraria um médico que o encaminharia ao laboratório para exames e, inevitavelmente, 
acabaria por nos encontrar esparramados entre seus glóbulos brancos e vermelhos. Para que evite-
mos o desagradável expurgo medicamentoso, pedimos a colaboração de quem nos acompanha nessa 
infecção generalizada. Dentro em breve, afrouxaremos o nó de um dos miolos desse camarada. Uma 
vez extraída a verdade da nossa acabrunhada vítima, podemos enfim abandoná-lo. O plano é sair 
rápida e discretamente, da mesma forma que entramos. Um espirro seria suficiente para podermos 
voltar ao ambiente natural a fim de vagarmos pelo vento morno até encontrarmos outra vítima. Por 
enquanto, fiquemos com Nicandro. O homem tem boa saúde, um salário gordo, uma casa razoável. 
Anda de carro novo e tem plano de saúde. Por que vive tão sozinho? Terá filhos? Por que chora antes 
de dormir? Saberemos já. No quarto, ele pousa no colo um livro do qual relê pela undécima vez a his-
tória de um certo Nicandro que lê ou é lido pelos olhos alheios.
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Eduardo Mahon
43, é carioca da gema, advogado e escritor. Mora em Cuiabá com a esposa Clarisse Mahon, onde passa 
sufoco com seus trigêmeos: José Geraldo, João Gabriel e Eduardo Jorge. Autor de livros de poemas, 
contos e romances, publica pela Editora Carlini e Caniato.
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THE SO-CALLED LIVING
We lit a candle for her,
although they turned off the ventilator days ago.
It burned through a Louisiana evening 
whilst she lay waxy in a California mortuary. 
Stainless steel and staff, the sound of winter’s last tree frogs,
the bayou on its way, 
and families searching for feelings.
 
Why do we always want explanations?
How slowly does a human body cool?
Room temperature and the decomposition of memories,
rubber heels down long corridors in the facility, couple of
voices somewhere in the maze of rooms 
like a failing engine across a winter landscape.
 
Evelyn turning and saying something casually:
a piece of film on the cutting room floor, raining
with others through the gratings of tomorrow.
Perhaps this is what they mean by rest.
Rest in pieces wrest from a woman thinking, gesturing,
dealing with the details here.
 
All the time parts of our lives are turning to stone, 
the chill seeping into a debtor’s look in our eyes, but for nothing:
she’s walking, extremely busy, a marvelous amnesia
soaking away the stains of an overemphasized life!
 
Hunched in a drizzle of departure we take an attitude,
certain about unknowable truths and aging Olympically,
while the so-called dead mourn the irretrievable loss
of the so-called living.

Edward Povey
Is an English painter and writer and has collectors in twenty countries. He lives like 
one born skinless in a rough world, but finds comfort in his studio and at his laptop. 
His work circles human beings, their vulnerability and complexity.

CHEEK TO CHEEK
 
When you send your love
sideways
between planes,
angled so as to catch her attention,
who is the ghost?
 
An earth that occurs in a Bible page micrometre of time
and is then gone, is transparent,
a film across time,
with longing voices always,
messages and echoing hopes
for the silent and moving mouths of wraiths, 
passing inside open windows
on lives hardly remembered
by those hardly remembered.
 
Yet through all its insubstantiality,
gestures remain
between those infinitely distant
and cheek to cheek by turns.
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O que quero 
o que uso 
tem valor: 
Casa 
Carro 
Viagem 
Computador 

O que tenho 
e que troco 
não tem: 
Cheque 
Cartão 
Dinheiro 
Vintém 

Promissórias 
que não como 
que prometem 
que terei 
o que quero 
o que quis
o que sempre 
quererei 
e não tenho 

Se além de tudo
que quero e uso
que tenho e troco
no entanto 
o que tenho 
o que troco 
é nada 
desencanto 
o que sou 

Papel nenhum 
Prometerá
o que não tenho 
de valor 
de maior: 
O que vivo 
O que sinto 
O que amo 

Na hora da morte 
Tolo se toca da efê-
mera 
falsa promissória

Everton Almeida Barbosa  
É filho de nordestinos vindos da região rural da cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, para Cuiabá 
na década de 70. Vive em Tangará da Serra/MT. Nasceu em Cuiabá e se especializou em Literatura, 
desde a graduação e mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, até o doutorado na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, sendo professor de Literatura na Universidade do Estado de Mato 
Grosso desde 2006. É também músico. Foi instrumentista e diretor musical da Cia. de Teatro Mosaico 
(Cuiabá) e membro do grupo vocal Candimba (Cuiabá). Hoje coordena o projeto Corpo & Cordas, de 
música, poesia e contação de histórias, na UNEMAT em Tangará da Serra.
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DEPOIS DA CHUVA
A minha alma lavada
repousa em um varal
de corda bamba
em que o peso e o acúmulo 
de águas passadas
tocam o solo
enquanto o vento se funde
à substância
e leva...

Flavia Ferrari (Santana de Parnaíba/SP) 
É escritora e poeta. Escreve contos infantis desde 2014. Estreou na poesia em 
2020, no início da pandemia. Teve poemas publicados pela Escrita Cafeína e 
pela Toma Aí Um Poema (menção honrosa). É mãe, professora e mantém um 
relacionamento amoroso sério com a poesia.

FRESTAS
Há frestas por onde o sangue aflora
e o excesso escorre 
e que cicatrizam

Há frestas que revelam
fragilidade
e uma ruptura iminente

Há frestas que acusam
um passado negligente
futuro incerto

Há frestas que orientam
que contam histórias
e aguentam

Há frestas que não cicatrizam
endurecidas
por onde só passa o ar
imperceptível 

Há frestas invisíveis
que só se mostram na claridade
e somem quando chegam as sombras

Há frestas por onde brotam
elementos vivos
quando já não mais acreditamos  
e resistem 
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TÁBULA
Desmancho-me no recôndito azul das imagens
A lamúria intrépida do Eu
Ecoa em tristes funerais
Tão antigos como a nossa moradia
Os embriões dos sonhos
Se perdem em úteros dos corpos
Não há irmãos ou amigos
Conectados em redes cerebrais
Estou só como uma anedota em lauda branca
Como uma correnteza dos fluxos dos desejos
Angariando à mendicância da linguagem
Do meu nome em gozo, eterna penitência.

Henrique Souza 
Nasceu no ano de 1988, 17 de Novembro. Fez graduação e mestrado de Filosofia pela UFMT. Já 
deu aula tanto para o Estado de Matogrosso como para o Instituto Federal. Autor do livro Poemas 
Sobre a Musa (ou sobre o amor, o vento, a pedra).
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A TENTAÇÃO DO TRAÇO
A casa faz-se pela tentação do traço...
Traço que se multiplica em
traços tímidos que arriscam,
preparando traços de certezas...

J. J. Garcia 
Nasceu em Guimarães, Portugal, em 1959. Arquitecto, licenciado pela Escola Superior de Belas Artes 
do Porto. Sobre algumas das suas obras de Arquitectura a editora italiana Tre Lune Edizioni publicou 
a monografia A Tentação do Traço, em 2004. Tem publicado artigos de opinião sobre urbanismo, 
política local e nacional na imprensa local e regional. Publicou o romance Nuvem de Fumo, na editora 
Cão que Lê, em 2009. E o livro de poesia Vinte e Dois, na Poética Edições, em 2016. No prelo, com a 
BlueBook, o livro de poesia “O Percurso da Sombra”, que será publicado no verão de 2021.

Traços imperfeitos
em busca de traçar a inatingível perfeição...
Traços que se perdem pelo caminho,
traços que se trocam por outros riscos
que assentam melhor.
Traços cor de melro
com bico amarelo,
e outros com papoilas rubras na memória...
Traços que conversam
porque a casa é um desenho em diálogo
traçado numa viagem quinhentista...
Traços de calcário,
traços de madeira escura, e de bronze...
Traços na vertical,
guardadores de mensagens
nas veias de avelã do pinho molhado de negro
num dos lados de um certo jardim.
Traço murmúrio, 
palavra por dizer, traçada pelo olhar...
Traços de chuva
numa tarde alentejana.
Traços espreguiçados, deslumbrados pela bruma marinha,
ao sul, com sabor a sal...
Traços entretidos em plano inclinado, 
à procura de planos,  
à procura de esquinas e de luz,
de recantos e recados tracejados num abraço,
porque todo o traço começa primeiro no escuro
e só depois lança âncora no branco rectangular.
Traços que constroem o sítio
pensando nele primeiro que a matéria.
Traços que dão que pensar...
Traços de angústia 
e traços de bom tempo 
que nem nos passam pela cabeça,
mas trazem na alma raízes que não desistem...
Mesmo sem querer, 
todo o traço é poesia!
Por isso, 
num tempo em que se sente desmedidamente,
o que se sente reaparece
dissolvido nos traços impossíveis de conter...
Traços que fizeram o tempo
E traços indizíveis que percorrem a alma,
invisíveis para lá do tempo
ficam suspensos, à espera do futuro...
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DA LUTA DIÁRIA DO POETA
desvendar o mistério
com palavras-plumas
é escalar a imensidão

superando o medo
da altura da alvura escura

sem proteção
na cintura

é gozar
de paz
no topo

da ventura

e, sentindo
a brisa em brasa
nas asas atadas,

beijar os pés
da estrela Dalva

desvendar
o segredo
do poema

é

d
e
s
c
e
r
.
.
.

da cruz
de prata

c’a sensação
de cumprido

dever

de ter estado
cara a cara

c’o assombro

de ter lutado
com ele

e sua escolta

de ter ganhado
a guerra

com um único
toco

de lápis

e ter trazido
o bandido
na palma
da alma
do lírio
da rosa

Janet Zimmermann 
É natural de Catuípe/RS e residente em Campo Grande/MS.Tem, publicados, três livros 
de poemas: ‘Asas de jiz’ (Life Editora); ‘Pétalas Secretas’ (Editora Patuá) – vencedor do 
Prêmio Guavira de Literatura/Poesia/2017; e ‘três / poetas / uma / via / : / aldravia’ (Life 
Editora), em parceria com os poetas Paulo Robson de Souza e Sylvia Cesco. Partici-
pou de sete antologias brasileiras, sendo que a última, “A Glória desta Morena” (Life 
Editora), lançada em 25/08/2020, é uma coletânea de contos organizada pela escrito-
ra Sylvia Cesco em homenagem à memória da grande Maria da Glória Sá Rosa. Tem 
poemas publicados em: “Mallarmargens”, “Amaité”, “Recanto das Letras”, “Pensador”, 
“Confraria do Baixo Belô”, “Isso é MS” e colabora com as revistas “Pixé” e “Piúna”/UBE/
MS. Está em “As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira”, projeto do poeta Rubens 
Jardim, e nas listas “Poetas do Rio Grande do Sul” e “Poetas de Mato Grosso do Sul” 
no portal de Poesia Ibero-Americana Antonio Miranda. Administra o blogue literário 
‘Polyantho’ e, além de escrever vários livros, faz trabalhos de revisão e formatação de 
textos literários. É filiada à União Brasileira dos Escritores de Mato Grosso do Sul.



34 35REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Digo “cor” e a palavra desbota, porque é miúda e não sabe ser nada além de palavra; 
sustenta a memória da matiz mas não pode sê-la. Quando conta das lembranças, dá 
corpo ao vazio do que se fala. É oca, fraca, débil. Quer substituir as ausências e nomear 
os silêncios. Diz “luz” e acredita que fará iluminar. Padece de anunciar o que os olhos 
vêem. Quer guardar a flor, o ódio, as pessoas, o mar, os dizeres, tudo dentro da boca, 
como se se servisse do mundo e fosse capaz de prendê-lo embaixo da língua e quando 
alguma coisa lhe escapasse, pudesse materializa-la novamente num timbre vocal.

-Cada andar tem três metros.
-Decimo, decimo primeiro...
-Se cada andar fosse um ano da nossa vida, exatamente agora teríamos trinta e três 
anos. Consegue ver la embaixo, o primeiro andar?
-Não muito bem. E você?
-Não muito bem, o elevador sobe muito rápido.
-Então, quando chegarmos no trigésimo terceiro vai ser como se tivéssemos noventa 
e nove anos?
-Aqui já estamos na casa dos sessenta. Sessenta e seis... Algum pedido especial, re-
morso ou consideração?
-Queria ter pego as escadas.

Karine Padilha 
Vive em Florianópolis SC e é graduanda em psicologia. Atualmente trabalha com psicologia e 
arte, realizando pesquisas e prestando atendimentos psicológicos no CEPSI- Centro de Estudos e 
Saberes Psicológicos da Faculdade CESUSC (Florianópolis SC). Em 2017 escreveu o livro LUGEO, 
que integrou a XI Entremostras da Fundação Cultural BADESC (Florianópolis, SC). De 2017 a 2018 
participou ativamente do programa radiofônico Quinta Maldita, um programa de performance 
artística organizado pelo músico e literato, Demétrio Panarotto. Em 2021, expôs o auto-retrato 
Desaparecendo/Disappearing no Mostra Museu (São Paulo, SP).
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UM DRINK COM OS MORTOS

O uísque deslizou pelas pedras de gelo. Era um copo alto, com dezenas de cubos peque-
nos. Um córrego âmbar se formou e lentamente foi encobrindo as pedras, que começa-
ram a flutuar. Maria balançou a dose fazendo o gelo colidir e me estendeu o copo. Virei 
metade de um gole só e o devolvi ao balcão.

Um espectro sentou-se no banco ao meu lado direito. Agora era translúcido, mas em outra vida 
devia ter sido pessoa importante. Usava um terno de grife que conservava as marcas dos tiros que 
ceifaram a vida do próspero advogado. O erro fatal do causídico foi envolver-se com a mulher do só-
cio, que não perdoou a afronta. Por infringir um mandamento, agora vagava por aí, invisível. Pediu 
para beber do meu copo. Não me opus, afinal, jamais o serviriam nesta vida. 

A segunda a se aproximar foi uma velha gorda. Não disse nada a princípio, mas não tirava os olhos 
do meu maço de cigarros. Estendi-lhe um e ela fumou ali, se tornando a própria nuvem de fumaça e 
assim desapareceu, talvez sendo inalada por todos os que estavam ao redor. 

Esperava que o fantasma de um maconheiro aparecesse me pedindo um “salve”, já que, ao que 
parecia, esses mortos só estavam em busca de satisfazer os vícios mundanos que lhes custaram 
a vida. Poderia também ser um recado do meu inconsciente, manifestando, naqueles supostos 
fantasmas, os meus medos e assim alertando para o resultado mortal dos meus vícios. Difícil 
entender isso tudo. Entornei outra dose.

Uma mulher jovem encostou um carrinho de bebês ao meu lado. Chamava-se Sofia. Pediu-me 
que olhasse a filha por alguns instantes. Apontou-me um homem vindo ao longe com um revól-
ver.  Disse a ela que se acalmasse. Gritei para os garçons deterem o sujeito e também fiquei entre 
ele e a mulher com a criança. Eu estava invisível igual ao casal e ninguém me ouvia. O homem sa-
cou a arma e atirou, acertando-me no peito. Em seguida, atirou no bebê. Evaporaram e eu estava 
de volta ao balcão, ofegante. Pensei ter apagado e visitado um pesadelo, mas meu peito estava em 
chamas. Eu sangrava, meu copo estava coberto de sangue. Cambaleei para longe dali, em busca 
de ajuda. Não havia a quem recorrer. O gato Tarantino me ofereceu um olhar de compaixão e me 
deitei na área externa do bar. Fechei os olhos. Era a morte.

O advogado, as mulheres, o bebê e o homem que me baleou sentaram-se a meu lado e entoaram 
cânticos em uma língua antiga. Senti-me seguro pela primeira vez em muitos anos, talvez uma 
única experiência real em toda a minha vida. Tarantino subiu em meu peito, não se importando 
com o sangue, que já começava a coagular. Fechei os olhos, ainda ouvindo as vozes que pareciam 
cada vez mais ritmadas. Desaparecemos todos e o gato, nossa única testemunha, rolou ronronan-
do pelo chão, em estado de puro êxtase. 

Klaus Henrique Santos 
Reside em Sinop-MT e é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras (ASCL), 
nela ocupando a Cadeira 10, cujo patrono é Jack Kerouac. Bacharel em Comunicação 
Social/Jornalismo. Publicou Páginas da Escuridão (2012), Enfim, a estrada (2014), Horror 
& Realidade: contos (Carlini & Caniato Editorial, 2015), No Compasso da Loucura (Carlini 
& Caniato Editorial, 2017) e A poesia mora no bar (Carlini & Caniato Editorial, 2018).
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NOVO MUNDO
o mundo é demais de grande
e nem sempre consigo
um poema conciso:
eu e minha glande

eu homo erectus são
em estado de sublimação
como américo vespúcio
capa espada e prepúcio

pra cantar o mundo novo
desde o começo,
cristóvão colombo e o ovo
agasalhado no ceço

nos píncaros do caralho
tal e qual um espantalho
o marujo vê e grita:
terra à vista!

Lorenzo Falcão
Lorenzo Falcão nasceu em Niterói (RJ), mas virou cuiabano. É jornalista com experiências em 
artes, notadamente, a literatura. Lançou “Motel Sorriso” (contos - 2002), “dIFERENTE” (poesia - 2005), 
“mundo cerrado” (poesia - 2011), “Duplex...”, parceria com Fátima Sonoda - in memoriam (contos - 
2018), “distribuidora falcão” (poesia - 2018) e “abobrinha” (poesia - 2021). Desde 2010 tá na internet 
com o site tyrannusmelancholicus.com.br

VELHO MUNDO
sigamos todos cantando
aqueles nossos versos
ainda não publicados
nem de vez em quando
e dispersos

bradamos em conjunto
desde o velho mundo
o nosso jeito diferente
de ser gente
daqui ou dali

somos a poesia contida
desde o grito primordial
do homem das cavernas
a lamber aquela ferida:
nosso instinto animal

o mundo está velho
e cravamos nele a nossa parte
desde sempre:
o verso metendo o bedelho
na história da arte
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Mark Tennant
Guest artist

BIOGRAPHY

Mark Tennant received a B.F.A. from the Maryland 
Institute College of Art, in Baltimore, and an 
M.F.A. from the New York Academy of Art, in 

New York City. For the years 2008 and 2009, he was the 
Director of Graduate Fine Art Painting at Academy of Art 
University, in San Francisco, where he had been an ins-
tructor since 1998. Among other exhibitions, his paintin-
gs have been exhibited 3 times in the Salon d’Automne, 
in Paris. He was awarded 1st Prize in ModPortrait 2016 
where the work was displayed in Museo Pablo Serrano, 
Zaragoza and MEAM, Museu European d’Art Modern in 
Barcelona where it resides in the permanent collection. 
Mark Tennant’s work is included in numerous collec-
tions in Europe and America. He also teaches workshops 
in Spain,Italy and the USA. He has taught Museum Co-
pying at the Louvre, Paris, at the Metropolitan in New 
York, and the Legion of Honor in San Francisco.
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TERAPIA
- Olá boa noite a todos. Todo mundo já sentadinho, pontuais, muito bem viu? Eu to vendo que tem 

gente nova, mas não precisam se sentir pressionados a falar. Aqui é um espaço pra gente ouvir, né, 
refletir e ajudar naquilo que for possível, trocando essas experiências, certo? 

Ninguém reage. Todos olham pra baixo e disfarçam, na torcida para não serem escolhidos ou 
“sugestionados” a abrir a sessão. 

- Então acho que a gente podia continuar com você, Pullmann. No seu tempo, sem pressa. 
- (respira fundo) Bem, vocês já me conhecem, eu sou o Pullman Integral 12 grãos. O primeiro 

do pacote. Nem precisa dizer né, dá para perceber que sou menor e mais magrinho. Dei o azar de 
estar na linha de frente durante a produção e o corte daquela máquina industrial nunca é favo-
rável com pães como eu. 

Sentia desde o começo que tinha algo errado. Já durante o transporte, naquele caminhão escuro, 
eu ouvia coisas muito tenebrosas. E não estou falando das músicas do Léo Santana que o motorista 
ouvia ininterruptamente. Eram os outros pães cochichando pelas minhas costas coisas como “vai 
para o lixo” e “papinha de cachorro”, só para citar algumas. Não conseguia entender o que queriam 
dizer com aquilo. Mas a minha dúvida durou pouco. 

Era um balança pra lá na gôndola. Balança pra cá no carrinho. Balança pra lá na sacola, até que 
cheguei na despensa e, finalmente, em uma linda mesa de vidro. 

Uma mesa alta que me deu até vertigem quando fui colocado em cima dela, ao lado do requeijão, 
de um prato e de uma xícara de café. Me senti bem recepcionado até então, ainda mais ao olhar para 
a xícara e ler a seguinte inscrição: “você é especial” - provavelmente recebida pelo dono da casa por 
alguma colega de trabalho com preguiça de escolher presente mais elaborado no amigo secreto. 

Lucas Rodrigues 
É formado em Jornalismo pela UFMT e pós-graduando em Jornalismo Empresarial e Assessoria de 
Imprensa. É escravo de algum impulso desconhecido que manda ele escrever sem hora marcada ou 
qualquer tipo de intervalo de tempo pré-definido. Autor do livro “Pirotecnia” (2017). Já atuou como 
repórter/editor de Judiciário, coordenador de Jornalismo do Governo de Mato Grosso e atualmente é 
assessor de imprensa do governador Mauro Mendes
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Eu me sentia especial mesmo. Na ordem evolutiva dos pães, estou no topo. Antigamente era fari-
nha, ovo e leite. Com todo o respeito aos meus antepassados, mas eram pães rústicos, simples. Pães 
Tony Ramos. Parabenizo a inteligência humana por aprender que, ao misturar compostos tão primá-
rios e fazer seu devido preparo, conseguiria obter uma massa quente e nutritiva. 

Agora, não tem como comparar com essa linhagem a qual pertenço. Pães Rodrigo Hilbert. São 
mais de 30 ingredientes. Muitos deles fabricados em laboratório. Tem composto artificial sim, 
qual é o problema? Preconceito contra transgênicos em pleno século XXI? Sou rico, forte e caro. 
Mas entrego o que prometo. 

Era com essa autoestima que eu estava quando senti aquele barulho no plástico e vi uma mão en-
trando. Meu momento. Seria massageado por uma faca com aquele requeijão geladinho por todos os 
meus poros. Uma talher de metal roçando em mim na linha tênue entre o prazer e o corte fatal. Até 
ser devorado aos poucos por aquela senhorita que aparentava ter entre 30 e 35 anos. 

A expectativa não se consumou. Ela me pegou e me jogou em cima do pacote de pão. Em seguida, 
tirou a fatia que estava logo atrás de mim. Uma fatia maior, cujo tamanho era todo padronizado e com 
curvas perfeitas as quais assumo que senti inveja.

Não bastou o desprezo. Do alto do pacote, assisti de camarote a fatia “padrãozinha” ser massagea-
da e devorada. Roubando meu sonho. Mais uma humilhação cruel promovida pela fixação humana 
em torno da estética, das linhas simétricas e das relações líquidas e superficiais com aquilo que elen-
cam como belo. Meu prazo de validade deve ter adiantado em cinco dias tamanho o ódio que senti. 
Desejei que ela engasgasse até morrer, e fosse encontrada já com o corpo em decomposição para não 
ter o direito de um velório. Que morresse sem dignidade, da mesma forma como estava me fazendo 
morrer. A desgraçada ainda me jogou no lixo depois de saciar seus desejos mais impuros.

- Sinto muito. Eu sei como é a sensação de criar uma expectativa de ser consumido, mas no final 
das contas ser rejeitado. No meu caso, a angústia não foi no começo, mas no fim - disse o 50 ml res-
tante de Brahma Chopp, com ar de tristeza.

- Eu fiquei muito emocionada com o seu relato, sabe? Há anos eu promovo campanhas para conscien-
tizar sobre o preconceito com a minha classe e, no fervor dessa luta identitária, só ouvindo o seu drama 
consegui enxergar quantos outros também passam pelo mesmo - relatou a Parte Escura da Banana.

A Casca da Uva não segurou a emoção e discursou em pé. 
- O que você falou me faz pensar que a nossa vida é uma roleta-russa. Uma missão que tem uma 

alta porcentagem de não ser completada. Tudo a depender da subjetividade de quem encontrarmos 
pelo caminho. Quais experiências, ideologias, traumas, doenças e influências vão definir se serei ou 
não consumida? A leitura de um Leandro Karnal ou o consumo de documentários sobre alimentação 
será decisiva contra o exemplo negativo repetido à exaustão de um pai e de uma mãe que nos des-
cartam na frente de seus filhos? 

A Borda da Pizza fez autocrítica. 
- Já foi a hora de lamentar. Peguem o exemplo do alho. Há pouco tempo uma subcelebridade ig-

norada nos lares. Hoje, após intensa campanha midiática promovida por chefs de cozinha, reality 
shows e influencers, tempera a imensa maioria das comidas. Será que não é a hora de nos gourmeti-
zarmos? Vamos assistir inertes esse ultraje até quando? 

- Bem pessoal, hoje o nosso encontro foi bem produtivo né... Debates intensos, mas precisamos 
encerrar. Vejo que o Pullman está mais animado com essa acolhida. Na próxima terça, eu convidei a 
Cebola Frita para ser a nossa facilitadora e falar sobre a dificuldade em ser usada para dar gostinho 
na carne, mas não ser ingerida por si só. Até mais.
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Meu pai
Baiano, veio por São Paulo
Trazer o trilho do trem
Pra Corumbá.
Minha mãe
Veio pra esquecer alguém...
Estações são lugares
De encontros e partidas
O encontro dos meus pais, 
Logicamente,
Me trouxe à vida
Nasci na fronteira do tempo
Com o nada
Terra alagada
Rio Paraguai
Largura que se perde
Além de onde o olho vai
Na seca
- o rio ainda enorme-
Ilhas aparecem
Plantações de cana caiana
Na cheia
-mar de água doce-
Toda ilha some
O rio engole a chata
Engole o boi
E tudo que pra beira foi
O trem e o rio
O rio e o trem
Pouca gente vem
Pra passeio ou visita,

Nosso passeio 
Era de trole
Ou na égua
Que ganhei
Aos 5 anos
Íamos ver
Vitórias-régias
Íamos ver
Nuvens de borboletas amarelas
Tão belas
Tão belas
Brincávamos em meio
A nuvens de borboletas
Uma vez,
Numa viagem de trem,
Vi um nascer de lua cheia
Em plena planície pantaneira
De alguma maneira
Parecia que a terra paria a lua
Imensa
Intensa
Incendiada
Não consegui olhar para mais nada
Mas eu era criança
Não sabia o valor de uma lembrança
Não sabia que era do pantanal
Eu era um animal,
Brotado lá
Nascida em Corumbá...
No hoje , mulher,
Vi minha terra

TERRA DO SACRIFÍCIO

Luciene Carvalho
A escritora é corumbaense, vive em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso/BRASIL - desde 
1974 - tendo já recebido o título de cidadã cuiabana. É membro da Academia Mato-Gros-
sense de Letras/AML. Entre as obras poéticas publicadas, citamos: Aquelarre (2007); Insâ-
nia (2009); Ladra de Flores (2012)  e Dona (2018).
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Ser tomada pelo fogo
As chamas
Tinham a cor daquela lua cheia,
Não consegui entender
Como aquilo poderia acontecer:
Quem poderia querer
- em meio a uma seca infernal-
Queimar a vida que habita o pantanal?
O jacaré
Cotia
Tatu
Ipê
Anjico
Chamalote
Piranha
Siriema
Anu
Jaracussu
Sapo gia
Eu vi na tv
Queria não ver
Não fiz live
Não postei nada no face
Não liguei
Não orei
Não chorei
Parei
Olhei
E adoeci
Nem entendo 
O que acontecia
Fiquei sem alegria
Enquanto o pantanal ardia
Fossilizaram os bichos
Fossilizaram as árvores
Onde a passarada
Onde o peixe farto
Onde a macacada
Onde a água de tudo lugar
Encolhi
Não fiz nada
Frente ao suplício
Vendo o pantanal
Virar Terra do Sacrifício
Sou bicho de lá
Meu corpo
Soube a dor

E ficou mudo
Frente a tudo
Parou de comer 
Carne
Ave
Ou peixe
Como um luto
Como uma admissão:
Sou bicho pantaneiro
Tá marcado em minha pele
Essencial que eu revele.
A enorme linha de fogo,
É jogo que interessa à quem?
Quem foi a mão maldita
Que causou tanta desdita?
O que me deixa sem ar
É a pergunta que não quer parar:
Eles vão voltar?
Eles vão voltar?
Eles vão voltar?
Vão queimar?
Vão queimar?
Vão queimar?
Vai acontecer de novo?
Como vai ficar o povo pantaneiro?
Fiquei em Cuiabá
No quintal
Não disse nada
Fiquei calada
Assistindo tudo que é jornal
Queimaram o pantanal
Queimaram o pantanal
A chuva chorou a morte
Dos bichos
Das plantas 
Da minha ingenuidade
Na verdade,
Eu queimei.
Nem sei
Onde me guardar
Se não na poesia?
Porém, minha poesia
Também tem um berço inicial:
Minha poesia,
Como eu,
Nasceu no pantanal
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DOCE DE MAMÃO
Aromas esvoaçam
como pássaros invisíveis
nos vazios da casa

(mas isto não é tudo)

Por familiares que sejam
ao próprio dia a dia
as formigas em procissão
aprisionam meus sentidos

Ao modo humano vão à caça
que nada mais querem pra si
do que as doçuras no ar prometidas
Umas vão e outras vêm
dão-se pressa entre as senhas
Uma linguagem entre beijos aturdidos
efusão fraterna de adocicadas salivas
desnudadas relações
com seus calados desejos.

Lucinda Nogueira Persona 
É escritora, poeta, professora e membro da Academia 
Mato-grossense de Letras. Nasceu em Arapongas, 
PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 
com o livro Por imenso gosto. Publicou, entre outros: 
Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de 
Acaso (2004), Tempo comum (2009), Entre uma noite 
e outra (2014) e O passo do instante (2019).
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.tratamento.
dia sim dia não
o degrau desaparece
ou o pé com muita 
força não encontra
o piso onde deveria
dia sim dia também
apertem os cintos
senhoras e senhores
começa aqui o trem 
fantasma a montanha
russa não para nunca
dia sim dia não a moça
me pergunta como anda
minha vontade de morrer
e lhe respondo quem quer
mesmo viver nesse mundo
desgraçado?

Marcelo Labes 
(1984)  É natural de Blumenau e reside em Florianópolis-SC. É autor, dos romances Três porcos 
(Caiaponte, 2020) e Paraízo-Paraguay (Caiaponte, 2019) e dos poemas de Enclave (Patuá, 2018).

muito mais que líquidos e lençóis
gostos suores gemidos bemóis
um querer desse requer outro mundo
outras tardes outros ventos nós também
outros. que fôssemos outros nossos 
passos nossos olhos nossos bocejos 
virtudes cansaços e que fossem outros 
os livros que lemos e outro o idioma
em que escrevemos poemas antes de
dormir antes de acordar antes e depois
da tarde antes e depois do amor antes
e depois de ti. mas o mundo ainda é
esse como segue igual este país esta
sua gente nossos sotaques distantes
e é sempre tarde para o amor é sempre
tarde quando nos olhamos no espelho
e pensamos como seria afinal se 
fôssemos outros mas isso não é 
pergunta que se faça a essa hora 
da noite nem a essa altura da vida.
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FAGULHAS
Quem não gosta de fustigar seu tédio
arriscando-se nos perigosos vales dos segredos?
As palavras deslizam na escuridão
de um esconderijo onde são guardados nossos desejos.
As cores das violetas exibem sua sutileza tranquila
por entre a janela aberta
que recebe o perfume do jardim e do entardecer delicado.
Seus olhos, molhados da despedida evocam o momento desesperado
que marcou nossa despedida.
Meu amor amparou sua fragilidade de um herói perdido!
A noite, do outro lado, descerra suas sombras que rondam por entre os arvoredos dos ipês floridos. 
Em seu carinho purifico-me e envolvo meu ser na força dos seus abraços!

MELODIA E CORRENTEZA
... E a flor em silêncio vai indo
sobre o espelho das águas
com um sorriso infinito
daquela moça sem mágoa.

... e o sonho que vai indo
por entre os dedos do nada
pedregulhos, sol, destino
faca de dor e a boiada.

...e meus passos que vão indo
pelos poemas da estrada
choro, grito, desatino
pelo amor da madrugada.

... enquanto vou, peregrina
na busca da alvorada
uma canção que assobio
renovação e paisagem.

Marilza Ribeiro
Nasceu em Cuiabá, em 27 de março de 1934. Graduou-se em Psicologia, pela Faculdade de Ciências 
e Letras São Marcos, em São Paulo - SP. Foi presidente da Associação de Mulheres de Mato Grosso. 
É escritora e desenhista. Foi homenageada na Literamérica (2006), em Cuiabá-MT. Diversas vezes 
premiada, publicou seis livros de poesia e possui mais cinco inéditos.
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Maristela Carneiro
Maristela Carneiro é Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cul-
tura Contemporânea – PPGECCO/UFMT. Docente da Faculdade de Comunicação e Artes 
– FCA/UFMT, é Mestre em Ciências Sociais e Doutora em História. Co-Líder do Grupo 
de Pesquisa ContemporArte. Dentre seus interesses, destaque para Estudos de Gênero, 
Feminismos, Artes e Cultura Visual, Pensamento Decolonial e Epistemologias do Sul.

grito

E ste é o primeiro som que emitimos ao nascer – para muitos também é a última de todas 
as despedidas. Inúmeras obras de arte tomam o grito como tema, ou ao menos como 
acessório crucial. As mais óbvias são certamente as pinturas e gravuras do artista plás-
tico norueguês Edvard Munch. Mas o óbvio é exatamente o que é: o óbvio. Entretanto, 

para além do evidente, há quem diga que a célebre figura humana distorcida da obra de Munch 
não está gritando; o fato de estar tapando as orelhas com o rosto rasgado em uma expressão de 
desespero indicaria que a personagem está suportando um grito que vem de fora, de alguém logo 
ali, ou do próprio mundo. É intrigante, sem dúvidas, que a inscrição deixada por Munch na parte 
de trás da primeira obra da série não seja tão somente “O Grito”, mas “O Grito da Natureza”.

Com efeito, há muito de não-humano na natureza que grita. Para os animais o grito é algo tão 
natural que nada apresenta de especialmente alarmante ou não-ortodoxo - é uma função vital 
como qualquer outra. Chamaríamos tais sons de gritos? Para nós, claro, como todo o resto, o grito 
foi ritualizado: como na natureza é uma demonstração de beligerância, medo, desespero, mas 
também é algo a ser reprimido, evitado. Entre nós, o grito fez-se tabu, tanto quanto a nudez ou o 
ato de comer com as mãos. Várias mídias exploram esta potência para o estranhamento envolvi-
da no ato de gritar: filmes de terror ou de suspense se debruçam com grande efetividade sobre o 
irromper da voz para frisar o horror de uma cena chocante, ou mesmo para incitar medo acerca 
do não visto, daquilo que se encontra fora da tela, mas que é apenas implícito ao espectador.

Nas pinturas do espanhol Francisco Goya o grito figura entre as mais recorrentes das expres-
sões, e sempre como sintoma do pior a respeito do ser humano: a superstição, o medo do desco-
nhecido, a ignorância, a incapacidade de lidar com o diferente, o pavor diante dos horrores da 
guerra e da incapacidade dos poderosos de demonstrar empatia com os pleitos dos mais afligi-
dos por uma sociedade terrivelmente desigual e, em muitos sentidos, sustentada sobre as pernas 
do medo e da constante ameaça de uma lógica brutalmente punitiva.

Talvez por isso o grito seja de tamanho valor para a expressão artística, desde o canto em que a ele-
vação da voz pode ser pensada como a apoteose do sentimento. Mesmo as artes plásticas, não tendo 
o privilégio do som, insinuam a abertura da boca, a projeção dos lábios, a contorção das feições. Nas 
artes dramáticas, de Shakespeare às novelas contemporâneas, o grito tem lugar privilegiado – como 
os gêneros cinematográficos mencionados. Quantas estrelas da teledramaturgia não são lembradas 
com muito mais carinho que as próprias tramas das novelas em que atuaram graças aos seus gritos? 
Narazé Tedesco que o diga. Ou grite, enquanto Maria do Carmo segue no limbo do esquecimento.

O grito é, para a maioria de nós, com frequência, essa demonstração crua de infantilidade 
e selvageria. No entanto, quem não sente o impulso de gritar? Sentimos esse desejo diante da 
esmagadora solidão que por vezes nos acomete, da cada vez mais restrita medida de compreen-
são recebida nos círculos sociais, das arbitrariedades da vida e das coincidências infelizes, das 
máquinas de que dependemos e constantemente se desfazem em nossas mãos ou das práticas 
capitalísticas que nos destroem para produzir consumo, dinheiro, audiência.

Gritamos, então, para nós mesmos. Gritamos para nossas entranhas, gritamos diante de nos-
sas próprias imperfeições, gritamos com os monstros que somos encorajados a sentir que somos: 
porque nossos corpos não estão de acordo com as capas de revistas, porque não cumprimos 
nossas metas de ano novo, porque não lemos todos os livros que compramos, porque passamos 
dos trinta sem ter obtido todos os sucessos cobrados por uma sociedade de espetáculo, de perfor-
mance e de cansaço. Talvez por isso o grito seja tão fundamental à expressão artística, ao mesmo 
tempo que nos amedronta e nos põe em alerta. Assim como a arte, gritar é sobreviver.
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OS OLHOS PUROS 
DA MINHA AVÓ
a devoção da minha avó ficava pendurada nas paredes
virgens e santos nas molduras pareciam repetir, 
com o olhar complacente, sempre a mesma doutrina

: seja uma boa menina, faça tudo por amor a deus

eu tentei muito e ainda tento
mais pelos olhos puros da minha avó 
que pelos olhos dos santos nas paredes 

eu tentei e ainda tento
restaurar a antiga fé
mas o olhar da minha avó
não cabe em moldura alguma

Marli Walker
É doutora em Literatura (UnB). Leciona no IFMT e integra o Coletivo Literário Ma-
ria Taquara/Mulherio das Letras - MT. Publicou os livros de poesia “Pó de serra” 
(2006/2017), “Águas de encantação” (2009), “Apesar do amor” (2016) e o romance 
“Coração Madeira” (2020). 
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CARTA ABERTA
Hoje parece ser um dia igual aos outros.
Mas eu sei que não é. E sei que não sei
quando começou e onde vai dar
o dia do descanso.
É estranho o tempo do ócio entre as palavras.
Na falta do que fazer, tenho levado ao pé da letra
aquela frase sobre o princípio.
De fato, o verbo foi fazendo Deus.
Mire e veja.
No espelho da página, imagens se debatem.
Umas convencem, outras arruínam.
Mas os dias estão contados.
Do que me resta, digo: não posso distinguir
pescador e peixe
corpo e sangue
criado e criador.
No mais,
curto o vento
a rede é grande.

Marta Cocco 
Marta nasceu em 18/09/66 em Pinhal Grande-RS, veio para Mato 
Grosso em 1992 e atualmente reside em Tangará da Serra. É 
professora de Literaturas da Língua Portuguesa da UNEMAT, Doutora 
em Letras e Linguística, membro da AML e autora de 11 livros.
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JUÍZES, III, 22
as tripas de Eglon rodeiam o braço
de quem o fura as tripas gordura excrementos de Eglon tentam
ainda talvez proteger rei Eglon as
tripas de Eglon dançam para fora de sua barriga
e o por do sol nelas se reflete
delicado

a sala ensombrecida não detém
o amor difícil de Aod
e a tocha esquecida de acender não aponta não aponta
o crepúsculo oleoso aos pés do rei
Eglon

o amor sempre encontra seu caminho
e mãos que o tracem

JOSUÉ, VI, 20
a muralha de Jericó dispersa pelo chão:

cada rosto que se vira
(sombra & fraga
fraga & sombra)
de Seu amor:

cada rosto que se volta
de Seu santíssimo amor
(o anoitecer é rosa e azul):

para longe
do urgente santíssimo amor
(ríctus)
do Deus cocainômano 
& só

Matheus Guménin Barreto 
é poeta e tradutor mato-grossense, editor da revista Ruído Manifesto. É autor dos 
livros A máquina de carregar nadas (7Letras, 2017), Poemas em torno do chão 
& Primeiros poemas (Carlini & Caniato, 2018) e Mesmo que seja noite (Corsário-
Satã, 2020). Doutorando da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 
de Leipzig na área de Língua e Literatura Alemãs - subárea tradução -, estudou 
também na Universidade de Heidelberg. Teve poemas seus traduzidos para 
o inglês, o espanhol, o alemão e o catalão; publicados em revistas no Brasil, na 
Espanha e em Portugal; e integrou o Printemps Littéraire Brésilien 2018 na França 
e na Bélgica a convite da Universidade Sorbonne. Publicou em periódicos ou em 
livros traduções de Bertolt Brecht, Ingeborg Bachmann, Johannes Bobrowski, 
Nelly Sachs, Paul Celan, Peter Waterhouse, Rainer Maria Rilke e outros. Entre os 
cursos que ministra esporadicamente está o “Verso vivo: introdução ao verso livre 
e ao verso fixo de Shakespeare a Criolo”.
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Há dias
(não esses dias que correm)
Rumina em mim
Feito fera ferida
Uns poucos versos
(nada comparado a Baudelaire, Carlos ou 
Alberto)

Versos oriundos 
Versos profundos
(1.500 metros abaixo do nível do mar)
De minhas comorbidades
De minha ansiedade
Patogenia visceral adquirida por gerações

Antes de mim veio minha mãe
(3 filhos e nenhum amor)
Antes de minha mãe veio minha avó
(5 filhos e nenhum amor)
Antes de minha avó veio minha bisavó
(7 filhos e nenhum amor)
Antes de minha bisavó veio minha tataravó
(Que se perdeu nos trilhos do trem)
Todas mulheres,

Todas mulheres loucas,
Todas mulheres loucas e não amadas
Raízes de uma grande árvore ancestral
E eu, louco...
Herança providencial de dois corpos que nunca 
se amaram

Depois de mim
Um calendário fixo na porta da geladeira
Livros cerrados na estante
Um bolo de laranja sobre a mesa
Fotos sobre a escrivaninha.
Uma ausência sentida entre cômodos.

A ascendência segue seu fluxo por entre as 
paredes
30 anos e nem um filho
E definitivamente
nem
um
amor.

Nada
(e ainda não me perdi nos trilhos do trem).

HERANÇA

Pablo Rezende  
É filho de dona Ilda, poeta e professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação 
da Rede Pública do Estado do Mato Grosso. É graduado em Letras – Português/
Inglês pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e Mestrando em 
Estudos Literários pela Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT). É au-
tor do livro O dever e o haver, publicado pela Literata, em 2011. Têm poemas publi-
cados em várias antologias poéticas nacionais e internacionais.
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HERANÇA
Criança,
Recebi de meu avô
Uma herança:
Um gibão,
Uma lança,
Um escudo
Com brasão
Da nobre família
Cabeza de Vaca.

Ele me disse:
“Serás soldado castelhano”.

Mas eu,
Menino criado no porto,
Vendo os navios partindo
Rumo às Índias
De sedas e califas,
Pensei:
“Meu destino
É navegador,
Meu avô”.

GOVERNADOR
Cabeza de Vaca
Volta governador
De todo o Prata e Paraguai.
Confia cegamente
Em quem trai,
Mente 
E mata.

Inimigos o acusam
De crimes terríveis.
Ele que só queria os nativos
Tratados decentemente.

Preso,
Processado,
Exilado para a África.
No fim,
Inocentado,
Morre o pobre degredado.

Governador,
Acabaram-se os sonhos
Em intriga e dor.

Raquel Naveira
É escritora, professora universitária, crítica literária, Mestre em Comunicação e Letras 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, autora de vários livros de po-
emas, ensaios, romance e infanto-juvenis. Pertence à Academia Sul-Mato-Grossense 
de Letras (onde exerce atualmente o cargo de vice-presidente) e ao PEN Clube do Brasil. 
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CARTA AO REI 
DE ESPANHA
Majestade,
Eu,
Cabeza de Vaca,
Mergulho a pena no tinteiro,
Escrevo-lhe sobre uma nova Espanha,
Que fica muito além deste mar,
Desta montanha.

Conheci, nessa viagem,
O fragor da tempestade,
A voragem do naufrágio.
Chegamos a uma ilha
E dela conto maravilhas:
Plantas verdes e vermelhas,
Animais que se assemelham
A leões e panteras.
Homens selvagens,
Que, logo percebi,
Eram bons e maus,
Como em todas as paragens.

Como saímos daquela ilha,
Onde tantos foram mortos
Em rituais
E guerrilhas,
Foi assombroso milagre;
Liberdade,
Depois da armadilha.
Escrevi tudo por inteiro,
Por vontade,
Mas ficou uma gota azul
No fundo do tinteiro.
Perdoe-me, Majestade.

ANDARILHO DAS 
AMÉRICAS
Cabeza de Vaca,
Filho de nobres,
Soldado,
Navegador,
Escravo,
Curandeiro,
Governador,
Réu injustiçado.

Tudo gravado,
Com pena e tinteiro,
Pois foi escritor.

Do passado
De aventuras homéricas,
Restaram o brilho,
O fascínio,
Os feitos
Do Andarilho das Américas.
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ALGODÃO DOCE
A verdade,
algo que criamos,
E a vida faz com ela o que bem quiser. 

A verdade,
algo que a vida cria,
E que faz o que bem entender com a gente.

Eu nasci um dia de verdade.
Cresci mentirinha.
Fiz de mim o que bem entendi.
Passei pela vida.
Passeio.
A vida é um passeio.
De verdade.
De mentiras.

De algodão doce.
Agridoce.

Amargo

Um sexo me invadiu enquanto eu dormia.
Eu não acordei.
Eu não acordo.
Estou de acordo.
Continuo a dormir.
Enquanto a vida me coloca um filho no ventre.
Acordo.
Um gosto amargo me passeia pela boca.
Eu finjo que tudo foi uma mentira.
Uma grande mentira inventada por um sonho que tive.

A vida, um grande sonho amargo.
Rodrigo Maciel Meloni
É um escritor/jornalista cujo trabalho já apareceu na Veja, Globo e UOL e diversas 
outras publicações. Ele é o autor do livro “Pobre do homem cujos desejos depen-
dem”, e responsável por produtos jornalísticos como Vidas Transformadas e Be Gay, 
NO Way. Contribui regularmente escrevendo poemas para a Revista Literária Pixé.
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Sammis Reachers
Nasceu em 1978 em Niterói, mas desde sempre morador de São Gonçalo, ambos 
municípios fluminenses, Sammis Reachers é poeta, escritor e editor, autor de dez 
livros de poesia e dois de contos, organizador de mais de quarenta antologias e 
professor de Geografia no tempo que lhe resta – ou vice-versa.  

Café aroma de lar
Ritual, despedida de quem vai,
Abraço a quem retorna
Coffea arábica, Coffea canephora,
Coffea liberica, Coffea dewevrei
E as raças secretas de café

Cremes, bolos, infusões
Drinks, balas, canapés
Reversa marihuana
De santos, céticos e sahibs

Aqueduto tônico odoropulsante
Odoropulsar:
Café cuspidor de estrelas,
Regurgitador de luzes
Festim fenomenológico
Reserva moral da literatura

Sol do leite, do creme, do rum
Sol para tantas pressurosas luas
Centro da galáxia

Inimigo do deus do sono Oneiros,
Adversário do deus de gelo Ymir
Multilíngue deus de ébano & trópico

Licor laboral
Elixir de trevas luminosas
Rubro fruto de a noroeste
Do Eufrates e do Tigre
Último pomo a escapar do Paraíso
Antes de seu traslado
De volta ao seio de Deus

Orfeu negro, liquefeita
Cítara
Poema em estado tênsil
Combustível dos Napoleões
Comburente dos Quixotes

Aumente a pressão sanguínea
De nossas ideias,
Aqueça nossa tumultuosa
Solidão campestre ou citadina

CARTA AO CAFÉ

Atente e veja:
um fim
sempre tem lado avesso.
Ou seja:
um fim
nunca deixa de ser um começo.

Materializando

Um tropeço:
o que pro teu pé
é impedimento
pro resto da carcaça
é arremesso.

PEDAGOGIA
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DEAR MOTHER 
I’m sorry
I died so young
the bright sparkly child
so suddenly gone

I am sorry
I killed myself
I drowned daughter dearest
to become somebody else

I’m sorry
for my lack of regret
my hands did the deed and I confess
I feel so alive since your child is dead 

I am sorry
the sun still shines
daughter buried in the shadows
while I

queen on the rise.

Stéfanie Sande
É escritora e doutoranda em escrita 
criativa na PUCRS, autora dos ro-
mances “O último verso”e “Virgínia”.
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Thiago Costa 
É historiador. Faz doutorado em Estética e História da Arte pela USP. Autor de 
“O Brasil pitoresco de J.B. Debret ou Debret, artista-viajante” (RJ, 2016) e organi-
zador – ao lado de Ariadne Marinho – de “O jardineiro de Napoleão. Alexander 
von Humboldt e as imagens de um Brasil/América (sécs. XVIII e XIX)” (Curitiba, 
2019). Docente do IFMT – campus Fronteira Oeste/Pontes e Lacerda. 

OS ANIMAIS SELVAGENS
NECESSIDADES DE VERTIGEM 

[...] pensou, pois, após o gozo, afastando com um movimento brusco de cabeça as fantasias incon-
fessas. Masturbava-se com insistência, fixação, amiúde, como uma obrigação, toda manhã, para es-
quecer que era homem. Delírio. Tinha necessidades de vertigem. Ato desvairado debaixo do chuveiro, 
sobre a cama, em lugares remotos, obscuros, oculto, escondido, dentro de si, fora de si, em alheamen-
to. Sem gratificação. Nenhum arremedo de deleite ou contentamento. Apenas sucessão mecânica de 
gestos sem erotismo. Catártico. Depois o choro, antes o vômito. De pernas trêmulas. De olhos fecha-
dos. Era pior nos dias tristes, quando saía para a noite buscando amortecer a dor. Ia dormir querendo 
morrer e sonhava estar morto. 

[...] pensou, pois, ao recolher o papel com que limpava o gozo de entre os dedos, da superfície das 
coisas. 

O MENINO QUE CRIAVA RATOS

Eles caminham como se fossem um só. Braços dados. Agarram-se um ao outro para suportar a dor. 
A solidão. Eu não os vejo. Pressinto. Sinto a presença ostensiva dos seus corpos no espaço. O hálito 
de menta e canela, o suor repartido. A respiração constrangida pela intimidade partilhada. Eu, sem 
amor, apenas observo. Olhos cerrados, escuto. Palpitação, palpitações. A declaração dos amantes não 
interessa, eu quero os abandonos. 

FOLHAS DA PRIMAVERA

Após alguns minutos, ansioso, resolveu se sentar. Narcisos sob sol. Aspirou com força o per-
fume no ar. Sorriso nervoso. Era tímido. Olhou o relógio, olhou ao redor. O frescor do começo do 
dia, de princípio de mundo. Logo, entardeceu. Sorriso mudo. Um céu escarlate se abriu. O rapaz 
anoiteceu a esperá-lo. E quando já não era mais capaz, constrangido e cheio de perdão, pensou 
que talvez ele fosse se atrasar.
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Rubenio Marcelo
É poeta, compositor e crítico, membro efetivo e atual secretário-geral da Acade-
mia Sul-Mato-Grossense de Letras (Cadeira nº 35) e membro correspondente da 
Academia Mato-Grossense de Letras. Autor de 12 livros publicados e 3 CDs. Recen-
temente, lançou o livro “Palavras em Plenitude – prosa e crítica cultural”, e o CD 
musical “Parcerias: na poética de Rubenio Marcelo”. É um dos autores homenage-
ados no livro “Vozes da Literatura” (FCMS), reunião de autores contemporâneos. 
Também advogado e revisor, reside em Campo Grande/MS.

A “TRIBO DOS SETE RELÂMPAGO” 
E O SOBRESSIMBOLISMO 
INDIANISTA DE CARLOS NEJAR

Há trinta anos acompanho a produção literária do poeta e ficcionista gaúcho Carlos Nejar, 
desde que adquiri e li o seu livro A Idade da Aurora (1990), antológica obra que à época já 
demarcava três décadas de literatura do autor, membro e ex-presidente da Academia Bra-
sileira de Letras, que foi situado pelo crítico e pesquisador suíço Gustav Siebenmann – in 

Poesia y Poéticas del Siglo XX en la América Hispana y el Brasil (Madri: ed. Gredos, 1997) – como um 
dos 37 poetas-chaves do século, no período entre 1890-1990, ao lado de autores mundiais memoráveis 
como César Vallejo, Cruz e Souza, Drummond, Jorge Luís Borges, Neruda,  Octavio  Paz  e  outros. 

Atualmente celebrando 60 anos de ofício literário, em pleno vigor criativo, Nejar esteve recentemente 
em Campo Grande, lançando aqui com sucesso pela Editora Life: O Evangelho Segundo o Vento, Sélesis e Li-
vro de Silbion, e o romance inédito “A Tribo dos Sete Relâmpagos”. Ele visitou a Academia Sul-Mato-Grossense 
de Letras, ocasião em que permutarmos obras autorais em um bate-papo descontraído/fraterno (acerca 
da poesia e outras artes) e gravamos – eu e o colega Henrique de Medeiros – uma Entrevista com ele, já 
também publicada. Sensível poeta/escritor da condição humana, Nejar afirma: “Deixo que a criação me 
explique, mas escrevo por necessidade de repetir o que poucos ouvem”. Quanto às características da sua verve, 
diz: “Sigo um novo estilo de época, o Sobressimbolismo. As escolas e tendências vão se repetindo numa maneira 
nova, pois é o escritor que inventa o movimento e não o contrário”. 

Emoldurado numa envolvente narrativa em primeira pessoa, em 11 capítulos, o romance sobressim-
bolista indianista “A Tribo dos Sete Relâmpagos” é uma obra encantadora, tocante, reflexiva: nela, o pen-
sador do Pampa brasileiro, o imortal cavaleiro andante da palavra, com peculiar maestria, dosa a sua 
profícua textualidade – o texto e o intertexto – com pulsantes alegorias e forte valência da linguagem, 
numa seara fecunda de símbolos, espectros polissêmicos e múltiplas imagens que têm como meta a 
palavra viva (a meta/linguagem) e o seu destino, a identificação telúrica, a re-criação/origem existen-
cial, a descoberta do infinito ser nas vias da fé/esperança e da virtude, a ampliação dos sentidos na 
palavra apocalíptica, a sublimação epifânica e a eternidade, porque “o que é de Deus é da palavra”, que 
é “escrita com linhas férreas”. Destarte, à luz da essencial palavra nejariana, tudo (que é essência) vem 
à luz, pois nela há alma plena “que traz todas as coisas aos olhos”, natural elevação espiritual e “uma lei 
sublime que areja a terrestre sobrevivência” pelo sonho adentro e pela meta afora... 

Proporcionando reflexão e transcendência, instigando a imaginação em todo seu contexto narra-
tivo e com um desfecho arrebatador, A Tribo dos Sete Relâmpagos vem reconfirmar o Nejar transbordan-
te de efeitos poéticos, recursos originais que celebram a sua harmoniosa confluência no tocante à di-
nâmica prosa/poesia. Aliás, neste sentido, ele assim asseverou na entrevista conosco: “O gênero não é 
uma casa fechada e mal-assombrada: o gênero deve ser aberto para a criatividade... Nós não moramos no gênero, 
moramos sim na casa da linguagem, e esta é receptiva, ampla, e pode ser o cosmos”. Já num dos capítulos do 
livro, expressa: “Perdi a noção dos gêneros: sou apenas um gênero, o humano”. Com efeito, encontraremos 
na obra sentenças/aforismos de rara beleza e profunda significação, como por exemplo: - “Quando 
na esperança se entra, não se sai mais: é como entrar em Deus, entrar pela infância de Deus”; - “Se 
pudesse seria outro, mas sou tantos: sou do tamanho do sol que se põe sobre a minha palavra”; - “Só 
voa o que tem raízes de céu”; - “Não se escreve para ser entendido, mas para entender”; - “A linguagem 
é movimento: nada nela é o que existe, mas o que se inventa”; - “Palavra é alimento: cada centelha é 
alma”; - “O lugar de onde se nasce vem de um alumiar sagrado”; - “Fui arrancando pétalas da treva, ar-
rancando o espírito da matéria, semelhante à terra que vai cerzindo a semente”; - “Sou erguido de pa-
lavra, tal o homem pela alma”; - “Até onde a infância de Deus é palavra. Até onde é Deus: acordando”. 

Portanto, vale a pena conferir A Tribo dos Sete Relâmpagos e o moderno Sobressimbolismo In-
dianista de Carlos Nejar!
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HALUHALUNEKISU, A ÁRVORE DO SABER

Anna Maria Ribeiro Costa
É doutora em História pela UFPE e Professora do Univag. Chegou às terras do 
povo indígena Nambiquara na Primavera de 1982. Dos índios recebeu o nome 
Alusu, por conta de seus hábitos alimentares. Nessas terras, conheceu José Edu-
ardo, com quem tem dois filhos: Theo e Loyuá. Vem se dedicando aos estudos 
sobre os povos indígenas de Mato Grosso, com especial atenção ao Nambiquara.

o vELHO louco

Uma expedição de caça, composta exclusivamente por homens, 
deixou a aldeia, permanecendo apenas dois velhos irmãos, ambos 
do sexo masculino, junto às mulheres e crianças. Um dos irmãos, 
queixoso, demonstrou sua insatisfação por não ter sido chamado 

ao trabalho. Seu irmão justificou a atitude dos caçadores por serem velhos e 
ele, especialmente, por estar sempre doente. Inconformado, vociferou: “Não 
posso ficar em casa! Vem bicho!”, bradou ao irmão.

Aquela conversa não tinha fim. Até que tomaram uma decisão: saíram à 
caça. No caminho, encontraram uma colmeia da abelha manduri, grande pro-
dutora de mel. Ainda que tenham se esbaldado com o melado, o irmão doente, 
de ranzinzice, não aceitava o nome da abelha – sisu – e a chamava de tyealisu. 
E por mais que seu irmão explicasse que não era tyealisu, mais ele teimava. 
Sem chegarem a um acordo, continuaram a caminhada pela trilha.

No caminho, outra espécie de abelha foi encontrada: arapuã. E os dos ir-
mão se deliciaram com o sabor do mel, mas novamente discordaram em rela-
ção ao nome da espécie do inseto. Continuaram a andar até que uma colmeia 
da abelha borá-cavalo foi avistada por eles. Ainda que seu mel seja azedo, se 
fartaram do caldo. Quanto ao nome da abelha, mais discordância por parte 
do irmão doente que já começava a demonstrar agressividade. Ele mudava 
o nome de todas as espécies de abelha e justificava pertencer a outro povo.

No percurso, mais outra colmeia da vespa enxu, muito confundida 
com abelha por também produzir uma geleia doce, semelhante ao mel 
de abelhas. E saciados com tanta guloseima, ainda discutiam o nome da 
espécie. O irmão doente, irritado, resolve voltar para a aldeia.    

Em silêncio, os dois seguiram para a aldeia. Por que o índio rabugento dis-
se, repetidamente, pertencer a outro povo? Por que discordar dos nomes das 
espécies de abelhas? Em casa, junto à família, contou que seu irmão era louco.
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