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É possível cumprir o sonho do Paul Klee e es-
quecer todo o passado para produzir algo 
novo? Ou seremos condenados à eterna influ-

ência proposta por Harold Bloom? Nesta edição da 
Revista Pixé fazemos uma dupla provocação: de um 
lado, temos ilustrações de Paulo Della Nina evocan-
do a radical independência estética onde as forma, 
cores e texturas são a própria razão da obra de arte; 
de outro, os novos escritores que compõe o coletivo 
virtual Ruído Manifesto. O que se manifesta, afinal? 
O ruído? A ruína? Ou será o próprio manifesto? Tudo 
indica que os elementos que compõem essa edição 
nos inclinam a concordar com Bloom: o pulso da 
modernidade é evidente. Contudo, não menos verda-
deira é outra constatação: esse pulsar tem um ritmo 
diferente, muito provavelmente autocrítico. Ficou 
difícil? Vamos explicar tim-tim por tim-tim. 

Era uma vez Mondrian, contaminado com o vírus 
da modernidade. Ele espirrou sobre Léger, Delau-
nay, Picasso, Weissmann e tantos outros. A doença 
agudizou com a Bauhaus, escola onde se ensinava 
o que o futuro deveria ser. Como não podia deixar 
de ser, o vírus espalhou-se para todo o mundo. No 
Brasil, o francês Le Corbusier espirrou sobre Lúcio 
Costa, Oscar Niemayer, Burle Marx que contamina-
ram artistas como Volpi, Lygia Clark, Athos Bulcão, 
Aluísio Carvão, Hélio Oiticica, Fernando Durão, Luiz 
Saciloto, Wlademir Dias-Pino. Todos esses modifi-
caram o bacilo original de Malevitch que propunha 
uma forma científica de tratar a arte, expressada na 
mais abstrata geometria. 

O sonho da ordem, do progresso, do futuro e da 
perfeição emprenhou sucessivas gerações de mo-
dernistas. Della Nina está irremediavelmente con-
taminado. Contudo, de Mondrian para cá, o vírus so-
freu mutações genéticas para permitir uma espécie 
de autocrítica que fagocita o passado. Os resíduos 

da digestão moderna são a matéria prima de outros 
modernismos. No mais das vezes, o contemporâneo 
desafia o passado questionando a exatidão. Até mes-
mo no cânone geométrico. Ao confrontar o ideário 
da perfeição, os artistas contemporâneos reivindi-
cam a estratégia cartesiana para zombar da propor-
ção e da simetria. O que seria lógico torna-se absur-
do, o que seria autoexplicável torna-se um enigma.

Nesses resíduos está Paulo Della Nina e o próprio 
Ruído Manifesto. É preciso cuidado para não tratar 
os ecos do passado como mimetismo. A reflexão so-
bre a técnica precedente é mais um exercício paró-
dico do que propriamente uma cópia. É na ironia que 
se opera a desconstrução e a reconstrução da estéti-
ca. Pode ser que a afronta ao passado não seja uma 
pauta central dessas novas expressões, mas a luta 
pela identidade própria sempre será o esforço do ar-
tista vivo. Se Della Nina distorce a forma, rasgando 
a exatidão linear, contorcendo a linha, espelhando a 
forma, os escritores provocam um ruído de estilhaço 
que se manifesta virtualmente. 

Não é apenas um pastiche ou uma releitura qual-
quer, mas um deliberado canteiro de obras aberto no 
seio das obras prontas. O Ruído Manifesto cumpre a 
longa tradição de novidades que precisam ser alimen-
tadas diariamente. É que a gula da modernidade nunca 
se sacia. O que fazemos nós, da Revista Pixé? Pedimos 
a eles que rumem em sentido oposto do que estavam 
acostumados para constituir uma antologia. Qualquer 
seleção pressupõe a evocação do passado sob um ide-
al presente. Opera-se o julgamento diante do espelho: 
quais os textos que melhor expressam o coletivo virtu-
al? O olhar retrospectivo é um sério desafio para a ân-
sia da inovação. Esperamos que essa edição especial 
os faça refletir sobre o conteúdo do qual são portado-
res, por meio da consciência crítica da responsabilida-
de de reunir, cotejar e publicar literatura.

Eduardo Mahon
Editor Geral

editorial
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Rodivaldo Ribeiro
É criador e idealizador do Ruído Manifesto. É jornalista, autor de Essa Armadilha, O Corpo 
(Chiado Books, 2018) e Na Estrada (Entrelinhas, 2017). 

Dois anos se passaram desde que partiu de Cuiabá um navio carregado com o sonho de retratar a 
diversidade cultural da literatura nascida entre nós, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Guar-
dado em seu interior, um cofre recheado de saberes ancestrais, sem distinção de crença, raças, 

classes nem de suas diversidades sociais e sexuais. A intenção desse tempo era manter viva a simples 
ideia de que integração é o que nos define enquanto povo e país.

Hoje, temos orgulho — dado o momento atual de nossa democracia, com o recente episódio do ex-se-
cretário nacional de cultura admirador de Goebbels — de haver antecipado com o Ruído Manifesto um 
grito antiopressão que contava inicialmente só com nossas vozes, às quais se juntaram depois as de de-
zenas de outros poetas, escritores, cineastas, tradutores, artistas plásticos, bailarinos. Agora, passamos 
das centenas de cultuadores de ideias, da arte e da liberdade - e nos sentimos muito honrados com isso. 

Como sempre acontece, entretanto, nos inícios, há pouco mais de dois anos e meio o site era somente 
uma ideia romântica, tola como o é (diriam alguns) escrever um poema ou um conto. Cabe confessar que 
o ímpeto por volta de 2013 (quando juntamos a equipe de editores nomeada logo abaixo) era por ruptura de 
certas imposições mercadológicas e por vezes acadêmicas sobre certa produção intelectual de alto nível, 
mas que vinha sendo pouco divulgada e, por várias outras vezes, ignorada. 

Agora o cenário clama por liberdade - e todos que nela acreditamos temos a obrigação de buscar, com 
toda a dedicação possível, a manutenção de ao menos parte das garantias e fundamentos básicos neces-
sários a qualquer democracia, como a livre e responsável expressão de ideias.

O mais peculiar da rota traçada até aqui é que decidimos zarpar por rios e mares calmos, mas agora seguimos 
firmes na ausência destes, sempre escorados por uma tripulação cada vez maior a impulsionar nosso entusiasmo.

Aqui cabe explicar brevemente que o processo necessário para manutenção dessa ideia ‘simples’ de-
manda complexidades várias, possíveis de serem abarcadas somente pela diversidade da equipe, forma-
da atualmente por mim, Rodivaldo Ribeiro, pelas poetas, pesquisadoras e professoras da UFMT, Divanize 
Carbonieri e Lívia Bertges, mais o web designer, entusiasta de cinema e social media Felipe Martins, a 
escritora e doutora em cultura contemporânea Angela Coradini, o poeta e tradutor Matheus Guménin 
Barreto, a escritora Tita Martinuci, o escritor e cineasta Wuldson Marcelo, além de talentosíssimos colu-
nistas fixos: Fabiano Calixto, Maria Ferreira, Caio Augusto Leite, Carla Cunha e Aline Wendpap.

Um trabalho intenso e voluntário envolve selecionar, responder e publicar vários escritores a cada se-
mana. Labor diário que merece e precisa receber todo reconhecimento. Obrigado a todos e a cada um que 
publicou e faz parte de nosso barulho antifascismo, antinazismo – antirrepressão.

APRESENTAÇÃO
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flor
cai
 
tão curto
 
o espetáculo do ipê
 
alguns dias
 
chuva roxa
 
sob o sol dos aromas
 
de novo
 
só no ano que vem
  

[de Quem muito olha a lua fica louco, Oficina 
mínima, outono do ano 2000 – p. 55]

 

Nossa Senhora de Irigaray
Mais índia do que branca
renascida da sucata
meio busto de maneca
falta o braço e mais a anca
 
trapos, gaze, saco, helanca,
muita graxa em que lambreca
traços, guaxe, óleos, preta,
negra azul vermelha e manca
 
sob a luz – olhar libélula –
da calota fez-se a auréola
fada maga bi traveca
viva e morta é lixo e santa
  

[de Festa, Carlini & Caniato, 2012 – p. 39]

 

Édipo Preguiçoso
Nada é tão mãe
( depois da mãe )
do que a sombra da mangueira.
 

 [de Quem muito olha a lua fica louco, Oficina 
mínima, outono do ano 2000 – p. 76]

Utiariti
palavra cheia de t
palavra cheia de i
palavra que prende o ar
palavra além do tupi
 
no claro ruído das águas
nas corredeiras, cascatas
dos indiozinhos que pulam
do pontilhão ou das grades
do rio dos Papagaios
 
os tês dos tis como ramos
(metáforas letras da mata)
de onde se pula no rio
do u da letra ou cascata
 
os is dos tis como gente
(a gente índia, outra letra)
os is com pingos lugares:
cabeças penas cocares
 
a ti ar ti arte ti
de natural da cultura
ter águas doces doçura
Reserva de Utiariti
este poema é em ti
  

[de Festa, Carlini & Caniato, 2012 – p. 35]
 

 Aclyse Mattos
É escritor, poeta e professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT. Livros publicados: Motosblim: a incrível 
enfermaria de bicicletas (infantil – 2019) O sexofonista (contos - 2018), Sabiapoca – Canção do Exílio sem Sair de Casa 
(infantil – 2018), Festa (poesia – 2012), Quem muito olha a lua fica louco (poesia – 2000).
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Adelaide Ivánova
(1982, Recife) é poeta, fotógrafa, tradutora e editora brasileira. Estudou Jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco e 
Fotografia na Ostkreuzschule, em Berlim. Publicou três livros – autotomy (…) (Pingado-Prés, 2014), Polaróides (Cesárea Editora, 
2014) e O martelo (Douda Correria, 2016; Edições Garupa, 2017). Edita o zine anarcofeminista MAIS PORNÔ, PVFR! e escreve uma 
coluna mensal na Revista Pessoa. Participa de antologias, performances e exposições no Brasil e no exterior. Traduziu, entre 
outros, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger e Paul Celan. Em 2017 fez parte da programação oficial de festivais 
como FLIP (Paraty, Brasil) e Latinale (Berlim, Alemanha). Vive e trabalha entre Berlim e Colônia.

 o bom animal
quantos palmos
de largura tem
o seu quadril?
desconfio que
o meu seja
mais largo
ao menos
foi o que senti
ao sentar
em você
queria eu
ter sentado
na sua cara
gentil
como um bom animal
e submissa
como um bom animal
eu me alegraria
com sua língua em mim
e grata
como um bom animal
eu lamberia
sua cara
molhada
pegajosa
cheirando a mim
mas minha língua
minha pobre língua
só lambeu suas
pálpebras
Humbert Humboldt
eu não sou nenhuma
Henriette Herz
me deixe pousar
a cara em seu pau
e me afogar no
silêncio entre
suas coxas e testículos
sua magreza me insulta
Humboldt
mas para cada osso
Humboldt
me deixe lembrá-lo
há a carne
correspondente.

para laura
em 1998 quando encontraram
o corpo gay de matthew shepard
sua cara tinha sangue por todo lado
menos duas listras
perpendiculares
que era por onde suas lágrimas
haviam escorrido
naquele dia o ciclista
que o encontrou não
ligou logo que o viu pra polícia
porque o corpo de matthew
estava tão deformado
que o ciclista achou ter visto
um espantalho
 
sábado passado em são paulo
a polícia matou laura
não sem antes
torturá-la laura
foi filmada ainda viva
por outro sujeito
que em vez de ajudá-la
postou no youtube o vídeo
d’uma laura desorientada
e quem não estaria
tendo sangue na boca e na parte
de trás do vestido
 
laura tem um corpo
e um nome que lhe pertencem
laura de vermont (presente!)
foi assassinada pela nossa indiferença
e pela polícia brasileira
tinha 18 anos
sábado passado.

a porca
a escrivã é uma pessoa
e está curiosa como são
curiosas as pessoas
pergunta-me por que bebi
tanto não respondi mas sei
que a gente bebe pra morrer
sem ter que morrer muito
pergunta-me por que não
gritei já que não estava
amordaçada não respondi 
mas sei
que já se nasce com a mordaça
a escrivã de camisa branca
engomada
é excelente funcionária e
datilógrafa me lembra muito
uma música
um animal não lembro qual.

“um silêncio amamentado com veneno,
um silêncio imenso”

Paul Celan, tradução de Flávio R. Kothe
 
mede o valor de seu empenho
e afirmações tendo
como medida o peso que carrega
como boa mula não faz ideia
de quem a monta mas
está a seu serviço
 
como toda boa mula
empaca na beira do
abismo não morrer
é sua vingança
filomela sem língua
e mula
não pula por ódio
não por por esperança

(e nisso há uma diferença
fundamental).
 
a mula-lavínia
também teve sua língua
arrancada de lucrécia
mula e adormecida
não arrancaram
nada mas a chantagem
é também uma mordaça
a mula-talia também
dormia quando foi
violada
foi maury e mula
que conseguiu
abrir a boca
e ao virar asno
mudou o próprio
nome e o das coisas

a nova mula aprendeu
alemão e vergewaltigung
deixa de ser o que é
vira um som qualquer
dito com a mesma
entonação que cometa
fúria jacaré passarinho
fósforo procissão pedra
cacto
 
a mula empacada
quase muda ao menos
nunca foi surda
“até das pedras lhes ouço a desventura”
cada um tem o que diz
a mula em zarathustra
a mula de hilst
mas o rouxinol que canta
é o rouxinol macho.

a mula
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Ângela Coradini 
É poeta e editora na Ruído Manifesto. Com Doutorado em Cultura Contemporânea, atua como roteirista e diretora de curta-metragens 
e estuda filmes e séries com temáticas de futuridade e fantasmagoria. É autora do livro “Imagens-espectro de futuridades no Amplo 
Presente”, pela EdUFMT, e do livro de poesias “Já não podem ser amanhã...”, editado pela Carlini e Caniato, ambos no prelo.

queria te contar
desses retalhos de vida
sem que as minhas arestas 
rasgassem teus véus
essa tua imensidão 
tão extrema

precisaria te dar distância
e só assim haveria como esmiuçar
cada granulado da tua luz
cada água da tua voz
que me inunda
que se tece em mim
feito raízes...
cavando 
por debaixo da minha terra 
tão velha
revolvendo
por baixo das minhas querelas
tão ansiosas
nada razoáveis
já mofadas e sem desfechos

queria te falar de mim toda
sem que a toada dessas frases
rompesse o raio oculto desses teus 
olhos negros
pequenos
e fundos
que me calam, tão fixamente,
e que eu sempre soube
me desafiariam
até o último instante

queria me apagar
como feita em linhas de giz
apagar
as pernas, a boca,
a mente, a voz
e evaporar
fazer-me neblina opaca
fazer-me menos do que já sou
ser esse pó
de ausência
ir-me dessa cronologia
para aquela ainda sem tempo

queria ser só uma sensação
ainda não sentida
um momento
ainda desconhecido aos teus dedos
ser uma falta
ser um silêncio 
um vazio anuviado
que ainda não rasurou o teu rosto

queria poder planar
sempre
a um rastro da existência tua
e nunca ser retida

queria em ondas
romper tuas roupas
trançar meu hálito
em teus pelos, em teus cabelos
e roçar
na pele áspera dos teus pés
ser um manto pra ti
sem que me retire

ser tua noite escura e fria
sem que te arrepie
te transpassar
sem que você pudesse me definir
com um sentido

queria adentrar teu olfato
como nada além
do gelado do vento

queria estar ali
sem face
sem nome
só enquanto algo que pode te irromper

só queria ter a presença de não estar
mas levar em mim a energia
o brilho
do que compomos enquanto em dança
do que criamos
em confabulação
em carne
em respiro

só queria ser o caos
que precede teu riso
que torneia bamba as tuas ideias
ainda sem data para acontecer

queria ser sempre algo da vida
uma parte da tua alma
sem ter de me pôr
a cada manhã
fixa
em par

queria te contar... 
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Diogo Cardoso
(São Bernardo do Campo, 1983). Poeta. Mestre em filosofia pelo IEB-USP. Publicou o livro Sem lugar a voz (Dobradura, 2016) 
e a plaquete Paisagens e pântanos (Baboon, 2019). Tem publicações nas revistas Zunái, Mallarmargens, Polichinello, Vidro, 
Meteöro, além de participações nas antologias Subúrbios da caneta (Dobradura, 2014) e Antologia Primata (Primata, 2018). 

Felicidade 
esta noite eu tive um sonho
 
seu corpo saia do meu
como uma cadela ressurrecta
 
saia de mim como um rabo
feliz em minha inocência canina
 
saia como quatro patas ciscando
chão de areia fixa
 
fora de mim, velava meu corpo
(onde eu estava?)
 
teu nome não me dizia nada
o seu latido guardava o meu em segredo
 
o cio a deixava inquieta
suspensa entre quatro dentes
 
meu corpo – uma massa fixa
sem qualquer resposta
 
um sonho apenas
 
você sorria de rabo solto
sentada na relva feito quem
 
abro os olhos
corpo ausente
 
continuo rindo – desperto –
rabo solto sem relva

1 2  0 1
ouço as luzes
estremecidas de janeiro
 
ouço um coração
bater dentro da terra
 
uma voz amordaçada
encerra boca nos desesperos
 
cantando as dores
caladas na coluna
 
vértebra a vértebra
abrem-se luzes no nascimento
 
a terra sulca os ossos
edificando o corpo
 
a semente pulsa e move
o morno no vermelho
 
em janeiro, o homem
inaugura o verbo
 
com sete selos na boca
— em janeiro.
 
 
[de Sem lugar a voz, Dobradura, 2016]

Coreografia dos ossos
eu não estava lá
ainda assim a dança acontecia
batida na porta azul do pátio
 
eu não estava
e adiava-me na dança
 
não estava
e os nós dos dedos guardavam
gritos e cabelos
choravam flores em meu corpo
 
esse corpo
cadáver delicado quase
sabia o abraço quando
o azul na madeira
gritava a dança nos ossos dos dedos
 
o anel que tu me deste
foi promessa quebrada
em oceanos impossíveis
onde você era a certeza esfarelada
 
o anel guardava o azul
da porta
da noite
habitada no pátio onde
estou onde estivera
 
a porta azul do pátio
se debate nos nós dos dedos
cantando percussivamente
 
adeus.
 
 

[de Sem lugar a voz, Dobradura, 2016]

A língua nômade
se eu falasse a língua dos atravessadores de desertos
se eu falasse toda a areia caída de seus ombros,
se eu falasse ainda a paisagem árida de seus dentes
a paisagem pura dos animais esfaimados
se eu falasse os animais assentados na saliva seca
se eu falasse de dentro da sede dos que morrem sob a lua
se eu falasse os dias habitados na pele da serpente
encerrados nas urnas que guardam as faltas todas
se eu falasse as estrelas pendidas nas pontas dos dedos
se eu falasse o sangue sustentado na costela ausente
se eu falasse a mulher o homem a criança e o centro da adaga
se eu falasse as falésias mudas pendidas na garganta
se eu falasse a voz das flores de sua saia
fazendo ventos em meu desejo
se eu falasse voz corpo o que quer que seja
se eu falasse a delicadeza deitada no mês de julho
se eu falasse as flores cobertas de fogo
se eu falasse os acentos inaugurais de um sorriso
se eu falasse o nome guardado em mim esta noite
se eu falasse
se eu falasse a verdadeira letra que iniciasse o verbo
se eu falasse os números quebrados em teus lábios rotos
se eu falasse o sim o não o nunca o agora
se eu falasse então isso assim lá onde
se eu falasse quando
se eu falasse quente o segredo da sopa
se eu falasse a mágoa acesa nos joelhos
se eu falasse as pedras que choram o chão
se eu falasse durma a grama de seu azul turbante
se eu falasse irilisili
se eu falasse anijiriraã
pisiriliá irujna keresê
khraô sirilitili keresaranaã
se eu falasse
 
se eu falasse.
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Divanize Carbonieri  
É doutora em letras e professora de literaturas de língua inglesa na 
UFMT. É autora dos livros de poemas Entraves (2017), Grande depósito 
de bugigangas (2018), A ossatura do rinoceronte (no prelo) e Furagem 
(no prelo), além da coletânea de contos Passagem estreita (2019).

TECIDO
o cozinheiro celebridade encontrou
a vítima vietnamita de napalm
plantada na porta do supermercado
não lhe cedeu a palma da mão
nem centavos ou cédulas
não era sovina mas foi o susto
o cara parecia cozido em alto-forno
o rosto quase todo derretido
abria a boca mas não bradava
nem falava palavra válida
ganhou um golpe no estômago
o americano que não se recuperou
se matou tomado de terror por tudo
o tecido é extenso como uma encosta
mas um rasgo esgarça a tessitura
num ponto interrompendo a inteireza
tornando roto o que antes era pura radiância

17REVISTA PIXÉ
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Fernanda Maluf 
É cuiabana com alma mineira, com mais apreço à leitura do que à escrita, cuidando das asas e criando a coragem a pão 
de ló para me jogar nesse abismo psicodélico. Casei-me com a Psicologia há uma década, e hoje curtimos uma bela lua-
de-mel junto com a nossa amante, a Economia, e meu marido, Hugo, companheiro, amassador e assador do pão de ló.

Pastel no cemitério
Sento no banco da pracinha da av. São Sebastião. Passa uma carreata de carros num buzinaço, não dá pra identificar o motivo. 
Pessoas agitam uma bandeira preta, vestem uma camisa preta. Pensei que talvez pudesse ser um cortejo fúnebre animado, vai que 
era pedido do falecido. Vou deixar um recado pra fazerem isto também, já que já tenho até a música pra hora do enterro. Enfim, os 
retardatários do buzinaço passaram gritando “Aeee Mixtooooo” e aparentemente o Mixto Esporte Clube tem algo importante hoje.
De repente, estaciona um carro – que achei que era da carreata -, saem uma mulher e seus 3 filhos, e ela me pergunta “você 
sabe onde está a placa do cemitério?” “Qual cemitério, minha senhora?” “O desta praça! Ela foi o cemitério dos combatentes 
cuiabanos na guerra do Paraguai, vim mostrar aos meus filhos a história da cidade.” Fico paralisada pensando que trago 
minha cachorrinha pra passear num cemitério, além de frequentar a feirinha de comidas também. Que falta de respeito a 
minha. Digo que do outro lado da praça tem uma placa em homenagem aos combatentes, mas nada dizendo sobre o cemité-
rio. “Acho que foram enterrados na Ipiranga, no cemitério do Porto”, digo. “Não, menina, eles foram enterrados aqui…” Um dos 
meninos aponta pra uma cruz e diz que deve ter algo escrito ali, mas se dão conta que é da creche católica da rua. Vão até 
o monumento que mencionei, e lá não tem alusão alguma ao cemitério. Os meninos começam a rir dizendo a mãe é doida, 
colocam o cachorro, que um deles levava no braço até então, pra farejar alguma ossada perdida, vira farra. E a pobre da mãe 
indignada procurando a placa do cemitério. Deus me livre se ela acha, fico sem o pastel de quinta-feira.

 

Pequi com melancia na Antônio João
Sábado de manhã e o sol rachando a cabeça me acorda do atraso que consigo evitar para chegar ao centro a tempo de comprar 
enfeites de Natal. Fiz o compromisso de decorar o restaurante do marido, mesmo sem muita ginga pra isto. Por sorte, minha 
mãe oferece uma carona até lá, que não fica tão longe assim de casa, mas o clima cuiabano me castigaria consideravelmente. 
Além disto, muito provavelmente o centro estaria superlotado e, pra meu alívio, estava mesmo: tenho uma felicidade sem fim (e 
sem explicação) de passear no centro em meio à multidão. Entro na Kidori da Getúlio e já vejo a fila enorme do caixa, mas não 
me intimido, porque afinal já estava em pleno paraíso para quem gosta de bugigangas. Começo a revirar a estante de pequenos 
enfeites atrás dos perfeitos, e começo a ficar frustrada por não encontrar exatamente o que eu queria. Começo então a empilhar 
pacotes de algo parecido com os penduricalhos dos sonhos, ainda com uma ponta de esperança de achar melhores. Não en-
contro. Por falta de habilidade, capacidade motora ou apenas um sopro universal, derrubo meia dúzia dos pacotes no chão com 
um movimento mal calculado e, ao buscá-los, vejo exatamente o que eu queria na prateleira de baixo, meio escondido, com cara 
de que alguém escondeu lá, pra ninguém mais pegar. Olho ao redor para ver se alguém se manifesta, porque eu mesma ficaria 
bem puta da vida se alguém pegasse o meu “escondido”, ninguém liga pra mim, troco todos os pacotes, saio feliz da vida da 
loja. Meu telefone toca, falo com dificuldades com a minha amiga incrédula de eu estar no centro àquela hora, tenho a conversa 
interrompida por um carro de som, gritos vendendo chip da VIVO, até por um cheiro intenso invadindo meu cérebro: um balde 
de pequi está ali perto, ao sol. Uma gota de suor desce pelas minhas costas, quase sinto alívio. Decido chamar um Uber, tá caro. 
Chamo um 99, tá longe. Mas fico com ele, época de Natal, grana curta. Vai demorar 15 minutos para chegar, então entro para 
tomar um suco na Pastel&Cia. Meu telefone toca novamente, é a motorista da 99. Disse que o GPS dela falhou e não sabe onde 
estou exatamente. Explico, e ela me pede para esperar na frente da igreja porque não quer ser multada. Com um pouco de difi-
culdade provocada pelo burburinho da rua, convenço-a a parar perto do ponto de ônibus. Peço um suco de melancia, o rapaz que 
me atendeu tem um beijo tatuado no pescoço, demoro a entender que é um desenho e também a des-fixar o olhar. Moralismo 
retrógrado? A essa altura? Sou interrompida em pensamento por outro atendente, que pergunta se já pedi, digo que sim, agra-
deço, e ele começa a puxar papo sobre como a minha voz é bonita e se eu canto, ao que respondo que não, e ele começa a falar 
que a voz dele é muito fina, mas ele canta bem sertanejo, queria ensaiar mais, quer uma palhinha? Seguro o riso e digo que não, 
obrigada, o estabelecimento está cheio e talvez não gostem. Ele pede pra eu ficar à vontade e fico ansiosa esperando meu suco, 
já que a motorista se aproxima. Faltando 1 minuto para ela chegar, sai meu suco, e eu tento tomar muito rápido, o que provoca 
um congelamento do meu cérebro, seguido por uma breve puxada no maxilar, uma vez que tinha tanto açúcar que decantou no 
fundo do copo. Deixo o copo (e o chorinho) em cima do balcão, o carro chegou. Uma senhora muito simpática, conversadeira, 
e eu já achando tudo muito engraçado até que ela emenda, quando chegamos ao destino: “será que você poderia por favor me 
avaliar bem? É que ontem recebi só 1 estrela por ter impedido um casalzinho de fazer sexo no banco de trás, ah vão tomar banho 
né, expulsei no meio da rua mesmo, meu carro não é motel. Beijo minha linda, se cuida! E não esquece minhas estrelinhas!”

 Quartier Habous
Chegaram três pares de olhos minúsculos ao nosso lado, 2 segundos depois de sentarmos meu recém-marido e eu num café no 
Quartier Habous, região de armazéns de roupas, quinquilharias e comidas em Casablanca. Quando a mais velha chegou mais 
perto, de sua boca saiu algo incompreensível para mim, mas entendi o gesto inconfundível em forma de concha que fazia com 
as mãos. Ao olhar atentamente, reparei que ela levava um lenço para cobrir os cabelos, por mais que aparentasse ter no máximo 
uns 7 anos. A do meio tinha algo vermelho ao redor da boca, como um resquício de picolé bem aproveitado. Já a menor de todas 
vinha bem sujinha, no colo, e faltava-lhe um dos sapatos. As outras andavam com chinelos, apesar do frio. Comecei a procurar 
algo em meu porta moedas, e não sei onde estava com a cabeça em misturar todas as moedas possíveis dentro dele. Durante 
os dez mais longos segundos de busca por algum dinheiro que lhes servisse, o dono do café chega para retirá-las dali, e a mais 
velha aponta para mim e, penso eu, disse “aquela mulher vai me dar algo”. Ele, muito incomodado, espera que eu por fim alcance 
algo naquela bolsinha de Aladim, entregue a ela, que me retribui com um sorriso. Não passa muito tempo até que essas meninas 
voltem ao café, pelas mãos de uma senhora. Ela as faz sentarem-se do lado de fora, onde nós estávamos, e entra porta adentro. 
O dono volta a aparecer e com as mãos (e algumas palavras duras) as expulsa de lá, mas sempre com um semblante de piedade, 
tentando ser um carrasco, mas de coração partido. Talvez para ele as crianças incomodem os clientes. A senhora reaparece 
dizendo que estão com ela, e pede algo a ele, que volta em menos tempo com o pedido delas que com o nosso: três pães doces 
e três leites fumegantes, além de três copos de água fria. As meninas esperam até que o leite se esfrie um pouco para começar 
a beber, mas não a pequena, que quer a todo custo tomar o dela. Só não queima a mão porque a mais velha toma dela a xícara, 
retira a espuma de cima, tira um pouco do leite para o seu próprio copo e derrama um pouco de água lá dentro. A pequena então 
toma seu copo nas mãos muito feliz, e começa a beber o leite e a comer o pão, muito grande para as suas mãozinhas. A mais 
velha toma o pão de suas mãos e corta-o em pedaços, e a pequena, que está afundada na cadeira, pézinhos balançantes por 
não tocar o chão (um descalço e outro de tênis), rindo sem parar atrás da mesa muito maior que ela, consegue então pegar um 
pedaço inteiro com a mão e molhar no leite. Enquanto todo este movimento ocorre, a do meio conta uma história fazendo caras 
e bocas, o que me faz pensar que criança é igual em todo lugar do mundo. Exceto que para algumas o mundo já é áspero desde 
o princípio. Ao final, elas terminaram o lanche, saíram pela lateral, e a mais velha deu a volta pelas mesas para entrar no café. 
O dono então a parou com uma pergunta, e ela apontou à senhora benevolente, fazendo um sinal de agradecimento à distância. 
Ela pediu que a menina se aproximasse, deu-lhe um beijo e um abraço, enquanto as outras duas deram um tchau do lado de 
fora. Na saída, um rapaz ainda lhe deu uma moeda, tirada rapidamente do bolso, mil vezes mais ágil que eu. Foram embora as 
três conversando alto, a pequena no colo da do meio, e vi que brincavam de esconder entre as lojas do mercado. A senhora, que 
estava acompanhando o marido, que estava acompanhando a televisão com os olhos o tempo todo, ficou parada apoiada nos 
braços, olhando o nada por algum tempo, talvez pensando o mesmo que eu. Agora elas estavam cuidadas, mas e depois?
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Calma
 Pra que calma
na alma
se enlouquecer
deve ser
nosso êxodo

Olhos 
carnívoros
 As curvas
que sua boca faz
enquanto
fala
sibila
sorri
ou fica séria
as curvas
dos seus cabelos
entorpecem
me entorpecem
causam um ímpeto
absurdo
caótico
me fazem te
d e v o r a r
com a fome
de olhos carnívoros.

Sombra
 A sombra arredondada
sobreposta
abaixo da cintura
próxima
ao osso pélvico
do lado esquerdo
ou direito
perco a noção
durante o velejar
no teu mar
pela esquerda
ou pela direita
continua sendo
o território salgado
de maré agitada
que mais desejo
desbravar.

Toque
 Tocar
tocar esse instrumento
tocar a curva que faz
o cacho seu
que movimenta o meu
universo de sensações [reticentes]
espero, tocar o seu
tocar a linha
a linha que passa
dividindo em dois lados
a imensidão desse monumento
instrumento que toca
o corpo seu
toca?
lá
sol
seu
toque.

Leoa
 Te ver por cima
por cima de mim
leoa
cabelos jogados
gravidade zero
boca edemaciada
ainda mais rosada
tronco inclinado
peitos esmagados
que se aproximam
os corpos
quentes
sedentos
suados
até que enfim
de repente
uma onda
uma onda oceânica
trouxe consigo
a gravidade
e caímos
no macio das colchas
essa é
com certeza
a imagem
mais divina
que meus olhos
de fogo
já viram.

Amor próprio
 O calor que eu sentia
quando estava com você
me faz lembrar
quão fria eu era
antes de conhecer
o amor
próprio.

Vinho
 Você pode
beber duas garrafas de vinho
sozinho
sentir aquele tremor pelo corpo
aquele formigamento nos lábios
oco e prazeroso
e você pode
usar seus lábios sóbrios
para encontrar os meus
e descobrir um universo
de sensações
maiores que essas.
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só será possível escrever a carta desconsiderando entregá-la
só será possível escrevê-la desconfiando que tu já a lês
numa terra que antecipa os símbolos, indícios de incontáveis perdas e de alguma improvável luz
que guarda a palavra saudade, no cão que uiva incansavelmente à noite
como se soubesse, mas não aceitasse que o abandono foi inevitável, porque todos os abandonos são. e o que nos resta, e 
o que sempre restará, será a solidão do próprio reflexo
que guarda também a palavra paciência, na pedra apta a permanecer para sempre pedra e até propensa, e, inclusive, 
mais talentosa do que qualquer sacerdote, a nos ensinar o silêncio e a abnegação
que guarda, ainda, a palavra amor em estado primevo
no pássaro que aceita o ninho destruído pelo vento, e sobretudo, pelo toque humano – portanto inábil por natureza. afi-
nal, por que as crianças se divertem tanto mirando estilingues contra o céu?
esta é uma das oitenta e sete perguntas que não te fiz, oitenta e sete respostas que não tive
mas não há alternativas
não há nem mesmo uma única alternativa (a não ser agir como cão, pedra e pássaro)
quando o estoque de velas foi gasto de maneira inapropriada
numa despedida que serviu para tudo
menos para dizer adeus.
só será possível entregar a carta imaginando-te velho, ainda mais velho do que quando te conheci
sentado numa velha cadeira
fumando um velho charuto
sozinho numa velha varanda
diante de uma velha paisagem
tão velha quanto a ideia de deus.
 

*
 

há algo em ti que imobiliza toda a matéria em torno dos nossos corpos
e os eleva ao estado demiúrgico
que transmuta: tempo, termo, aceno
 
não são necessários pequenos rituais de despedida quando somos a totalidade da paisagem
 
eu já descansei nestas montanhas
era noite também – menos no teu rosto
ainda que houvesse no teu olhar um misto de curiosidade e tumulto
 
de que forma te dizer que sei do encontro destes rios?
 
não são necessárias arquiteturas de suposições quando o incomunicável encontra a calma na pergunta
pois se pergunto agora é apenas para reencontrar em minha memória a primeira gota do teu sorriso
 
e é esta calma, sim, precisamente esta calma, que me faz compreender o anseio nos teus olhos
que adivinha a sequencia das imagens que surge atrás deles quando aconteces diante de mim: um pássaro, um pequeno 
pássaro, um pequeno pássaro batendo as asas com impetuosidade, um pequeno pássaro arrebentando a própria cons-
trução
 
há algo em mim que o recebe e o devolve
sobretudo para ver o pequeno pássaro surgir mais uma vez entre os teus lábios
enquanto em cada aparição-palavra: pena, bico, asa
pronuncias o nosso nome.

 
a maneira como morremos diz muito sobre nós
(só não diz mais do que a forma como amamos)
o pai, por exemplo, morreu sentado na privada
a mãe para verificar se estava viva beliscava-se
alguém dizia: enquanto houver dor haverá vida.
 
tu tinhas medo de morrer nas estradas: “os homens úteis e os seus carros”.
mas morreste através das próprias mãos. as ameixas secas, as passas e as tâmaras que alinhei indicaram com precisão 
o caminho até o revólver.
alguém dizia: enquanto houver culpa não seremos esquecidos.
 
soube que a criança morreu atingida por uma cruz
exibida no topo da igreja como a bandeira da Redenção Apenas pelo Sofrimento
a multidão curvada diante do cristo crucificado. diante do cristo gargalhando, ninguém.
ardilosas são as mãos de Deus sobre nós. conforme os homens úteis (e a morte da criança) esta é a Sua forma de amar:
Ele também alinha frutas secas.
Ele também exalta a culpa.
Ele não será esquecido.
Ele não será esquecido: alguém repetia.
 
de que forma amamos?
de que forma o pai, a mãe e a criança amavam?
e, sobretudo, de que forma tu amavas?
a Igreja e o Estado não tem competência para responder tais perguntas
vislumbramos vestígios de luz nos pássaros que não se refugiam da tempestade
mas as sutilezas têm dimensões muito pequenas até para os que encontraram no silêncio uma forma próxima e con-
creta de amar.
 
soube que a criança morreu atingida por uma cruz
o pai e a mãe guardaram as suas roupas durante longos anos
ele morreu sentado na privada
ela para verificar se estava viva beliscava-se
alguém doou as roupas dos mortos a um bazar beneficente.
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Microlomania
 O megalomaníaco só enxerga a própria grandeza. O devoto conclui conforme a sua religião.  A religião aumenta em poder 
quando contempla a multidão. Multidão também é combustível de ideologias, um tipo contemporâneo de religião.  Uma 
cega ideologia fez nascer o genocídio. Genocídio é morte em grandeza numérica. Para alguns, instrumento de controle da 
temida superpopulação. A população entope estreitas cidades. Cidades são feitas de muitos prédios. Um prédio megalo-
maníaco, arranha-céu. O céu é o que se vê do universo. O universo cabe na cabeça de um alfinete. O homem se acha imenso 
por dentro, assim imensifica seu domínio por fora. A imensidão por dentro, egomania. A imensidão pra fora, civilização. 
As coisas imensas ocupam muito espaço, mas as coisas pequenas e sem importância escondem uma imensidão. O ho-
mem se acha pequeno por dentro, assim vê a dimensão do mundo lá fora. Ver exige mais que olhos, exige tato.
Microlomania: Mania pelas coisas pequenas e desimportantes, ou de fazer coisas pequenas e sem importância, sem 
culpa alguma, pois elas são importantes demais pra você, muitas vezes só pra você mesmo, mesmo.
 

 

Oração ao tumulto
 Que meu delírio seja por excesso, meu excesso seja razoável, o razoável sinuoso, sinuoso o próprio caminho, posto que 
a reta é prerrogativa do sóbrio caminhar, meu estradar é ébrio no andar- sou tropeço- sou-me reflexivamente tumulto 
sufocante. Que sufoque até ver além das coisas cheias de grandeza, engolindo assim os substantivos desprezados, as 
miudezas escondidas no silêncio, para cada dia tornar-me mais desimportante, mais próxima da matéria dita inanima-
da, mais próxima do paraíso em que tudo carece de sentido, por ser o próprio sentir em si.
 

 

 

Estrada
 Duas estradas se encontram,
Tornam-se uma,
Depois se bifurcam
Não existe mapa.
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Fogo cruzado
Queria escrever com ódio o teu desaparecimento
erguer fúrias e avanços como fazem
a lava, os tsunamis e os delirantes.
No entanto mandei outro e-mail
falando do vermelho dos pássaros do Índico
como no jazz o drible da constância é a própria duração
de umas gotas de chuva na nuca
região fadada à incorporação de entidades
às tensões musculares, aos arrepios
à necessidade da cabeça se curvar
coisas talvez que te lembrem na vida
do que gostas — é tudo movimento
e é importante que tu não desapareças de vez.
Ter um anzol, um ponto de regresso, farol
esquecer que, no fundo, os suicidas têm sempre razão.
Quando você foi visto há 150 quilômetros de casa
rumo à Moldávia, Botswana, Brasil
ou qualquer um desses lugares que só existem nas aventuras
dos teus livros lidos desde menino
percorrendo a eletricidade do teu corpo
— disseram os que te viram — cacos de vidro
arames retorcidos no lugar das ideias
uma grande incapacidade de ser insensível
somada ao egoísmo que todos temos.
Que tornou argamassa o horizonte?
Antolhos é o nome do acessório de tapar a visão
dos animais a carregar fardos maiores do que eles.
Ou qualquer coisa assim na tua face
os 150 corpos mutilados
mortos estampados nas capas dos jornais
eu espero que você não tenha visto
no longo caminho pra longe de si
as notícias dos últimos dias.

  

Ferrugem
Em muitos dos dias que são quaisquer
água com gás às vezes me lembra você
embora o girar que despressuriza a garrafinha
tenha levado o seu nome embora da minha boca
 
numa lenta dissipação como derretem
os teus sopros no ouvido de outro alguém
ou o assobio que não sai dos teus lábios
quando a noite chega e você não tem ninguém.
 
Chocolates guelras e serpentes eu beijei
a tua língua tinha às vezes gosto de papel
como a praia da enseada às vezes o horizonte
é nítido e fica azul como o dia de amanhã.
 
Foram anos assoprando o esquecimento — eu escrevia
mas às vezes alguém esquece de amarrar os sapatos
tropeçando em cada esquina, curva
onde você não estava.
 
Aposto as vezes que você acorda com os trovões
te fazem cerrar as pálpebras como os gatos
saltaram no momento em que a luz oscilou
a boca do porvir se abriu
 
por dentro de mim com seu hálito
de garganta, o seu bafo de sol
oxidou meu coração
brilhou.
 

 

Exílio
Já estive tão certa de mim.
Hoje me levanto vertiginosa como uma fibra de trigo
como um girassol plantado ao acaso um catavento
o meu pensamento roda com o passar do tempo
em que ficamos sem nos ver.
 
No tempo em que ficamos sem nos ver
perdi alguns amigos — voltei a cozinhar.
Mas houve um dia em que eu fiquei tão triste
pra você ter ideia meu celular corrigia saudável por saudade
e eu me comovia com o passarinho encolhido atrás de uma 
flor
e a flor mesmo através do vento mexida e revigorada.
Uma coisa estúpida de tão pequena.
 
Como eu. Fiquei tão triste que a boca me caiu da boca
depois tão amarga a boca passou dias a desencalacrar
um ou dois nomes de dentro de mim já
seria o suficiente uma ou duas ausências
mas em pouco menos de um mês perdi
57 milhões de habitantes a boca da noite caiu
era uma dentadura quem diria uma dentadura.
A constituição não sabe se há de aguentar este corpo.
 
Ficou tudo tão triste que saí pra tomar sorvete.
Fiquei com medo de contar isto pra mais alguém
tão nublado o tempo, podem me apontar: há contradição
entre se estar tão triste e sair pra tomar sorvete
uma problematização sobre a qual este poema passou ras-
pando.
Agora vou mergulhar como um parafuso.
 
Isto desde o começo é só pra contar que na esquina em que 
nos despedimos
alvoroço e delírio um casal tão mais jovem que eu mais jo-
vem que você então
nem se fala o quanto se beijavam com a língua da ênfase
tentei invejá-los — mas não consegui, o meu espírito foi se-
questrado
pela alegria do chocolate na minha língua, eu não sei o que 
é gianduia
você certamente saberia me dizer mas não diria exatamente
não sei se por insegurança ou charme quem sabe piscaria 
lentamente
os olhos e se afastaria — eles não.
Eles foram embora abraçados.
 

 Plural
Não, não vá pensar na falta de propósito da vida esta noite
sua ambição seria delinear um abismo
pois modéstia você não encontra nem quando vai ao fundo
nem vá saltar as incertezas num punhado de fumo
a marejar os horizontes, os sentimentos e as calcinhas
e as meias trocadas de gaveta com elas
tudo um pouco mais bagunçado do que deveria
em nenhum canto desta casa há fogo
talvez encontre nos fósforos que você roubou dum restauran-
te
de peixe fresco e trouxe da Califórnia um sentido
talvez observar na faísca a dilatação da fenda
acendesse a capacidade de se iluminar
pelo sabor do vento que foi o primeiro toque
toque que a vida fez no seu rosto lembrança
quando seu corpo era só o luto
de alguém que em ti morreu
talvez este alguém vivificado pelo vento
talvez o acúmulo de nuvens da cor da cidade no céu
talvez você seja capaz de juntar um girassol a dura noite
tornar proibido que pessoas com menos de 25 anos possam 
alguma vez ser tristes
porque isto te faz sofrer
e no fundo é uma ambição ser simples
num gesto mágico
estou tão apaixonada pela densidade de cada coisa
que quero atravessá-las todas com os meus lábios
mas não quero que você traga nenhum peso para dentro
nisso
nem o cansaço nem o medo mas traga um pouco de rigor
a beleza das plantas carregando gestos de saúde
e o fato de que você não consegue ver ninguém
como um mestre
porque estamos todos perdidos mesmo
de nós dois, dos dias
talvez você possa acolher o instante
e tornar-se frágil
faz parte dessa sabedoria
assim como você aprendeu nos livros
a ouvir o que você sente
os órgãos também estão cheios de saúde
como os seus amigos que respiram todos os dias
todos os dias têm tantos gestos de saúde
que não acreditariam em você falando tanto
consigo mesma na segunda pessoa
e tão multiplicadas as vezes no plural.
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não cai, flutua no espaço
suspenso pelo ar quente o poema
longe das mãos um satélite
fragmento em pleno voo
içada a estrutura no nada
navega em câmera lenta
corpo moroso, incendiado
pelo hálito furioso
febricitante
de quem tenha soprado
em seu interior

para a Maria Clara

  Tenho lido cartas no lugar de livros
no lugar de placas
nos vagões de trens dentro de ônibus
tenho lido cartas é por isso
não me encontro nos lugares
tenho me perdido muito
errado pontos a descer
ruas esquinas
tenho lido muitas vezes a mesma carta
que descreve um lugar
insistentemente
para alguém da vida
desse alguém que a escreveu
esta carta não enviada anda comigo
pela cidade no lugar de um mapa
refaço com o dedo (como se o dedo fosse
a ponta da caneta que não carrego) o desenho
da letra que pergunta
se não há lugar, para onde ir?
tenho lido muitas vezes esta pergunta
enquanto atravesso a cidade e não encosto
a cabeça na janela ou fecho os olhos
ou olho as pessoas caminharem
elas quase nunca carregam cartas
no lugar de celulares bilhetes de metrô
eu sim tenho esquecido os bilhetes
e às vezes o endereço de volta
só para ficar mais tempo nos ônibus
dando voltas até que escureça
lendo muitas vezes a sua carta
no lugar de tornar a casa

fome
 talvez um pássaro voando muito alto
não veja mais sua sombra
e se sinta livre
repleto
de luminosidade
talvez um besouro dando voltas
em uma lata
ache que tenha caminhado muito
ido muito longe
até o outro lado
da fronteira
de alumínio
talvez pulando a hora de jantar
eu tenha salvo a mim
da sua falta
mas quando a barriga dói
de madrugada
sou o besouro
a quem alguém deu um tapa para fora
da lata

acho que sonhei com um lustre
talvez verde, talvez azul
acho que o vi há alguns dias
ou talvez tenha imaginado isso
eu num ônibus vendo o lustre
perfeito para o canto da sala
em que te escrevo no escuro
e no excesso de luminosidade
vinda do teto paredes janelas
um lustre colorido, talvez vermelho
poderia reparar o verso
mal cortado o excesso a falta
a letra disforme do sono
a embriaguez na tinta da velha
caneta sem tampa
o que te escrevo se parece
com essa tampa esquecida
acho que é por isso
tenho sonhado com o lustre
com palavras que possam
anteparar certa luz

mais um dia como os outros não fosse
esse modo em que às vezes a tarde arrasta
janela adentro qualquer coisa marítima
se a sala fosse um navio afundando
devagar a noite avançaria
fôssemos peixes e a casa um aquário
nenhum movimento seria
sem resistência, nos moveríamos
mesmo assim em direção a lustres
interruptores, mas antes que as lâmpadas
se acendessem douradas
seríamos algas
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Papel passado
 Quem sabe
se o teu relógio
se acertar ao meu
 
Quem sabe
se a tua vida
se acertar a minha
 
O tempo
tão implacável
pode ser amigo, pode ser irmão
 
Quem sabe
haja muitos caminhos
falta apenas ampliar a visão
 
E acertar os relógios
acertar a vida
que passa por mim e por você
 
Nem precisa atestado
porque viver, eu sei
não requer papel passado.

Quem vê a vida assim
pelas telas
pode cair na ilusão
no doce abismo
que é pensar
que todo mundo
é feliz
e ponto.
 
Tudo vai bem
não há lágrimas
nem dúvida
tudo calmo
resolvido.
 
Desta cama
eu vejo o domingo
passar lento
feito filme
devagar
câmera lenta.
 
Domingo
chuva
porta fechada
cama desarrumada
vontade de te ver
mandar mensagem
deitar contigo
olhar o teto
os caminhos
o parque
as crianças.

 
Mas não dá
não tem teto
nem caminhos
nem crianças
nada.
 
Só uma segunda vida
um espirro de leveza
misturado com prazer
descobertas
desejos e
uma paz sem explicação
pode ser que um dia
pode ser que não…
 
Rápida, eu corto o sonho
rejeito essa faísca
calor estranho
incômodo
que me faz querer mais
hoje e amanhã.
 
Mas só temos o hoje
mesmo que o coração
feito cavalo selvagem
queira ganhar os campos
subir os montes
sonhar estrelas
e rodopiar
louco
inconsequente
pelas pastagens.

 Amor à mesa
 Entre
escolha uma mesa
em breve
o amor será servido
 
Talvez não seja assim
tão breve
pode ser que demore
e você chame o garçom
para reclamar
 
Talvez venha encantador
prato lindo, quente
melhor sabor
tempero inesquecível
sem precedentes
 
Talvez venha frio
sem graça
vontade de devolver
chamar o garçom de novo
ir embora
 
Seja quente, seja frio
seja bom, seja ruim
é sempre experiência
aprendizado pra vida
lições de si
 
Mesmo que a lição seja
nunca mais voltar
ali.

Coração selvagem 
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A FOLIA ACABOU
 A folia acabou
Olhos marejados
De saudade
Do sorriso solto
Da dança fácil
Dos pequenos flertes
Da sede inacabável.
A folia acabou
Saudade
Da verdadeira história
Retratada
Da liberdade de expressão
Das bandeiras
E gritos de alerta
Da empatia
Pela felicidade.
A folia acabou
Restou a reforma da previdência
A educação
Ladeira abaixo
O feminicídio
O genocídio dos jovens negros
O desemprego.
A folia acabou
Restou um Brasil
Que chora as suas dores
Lágrimas que tentam lavar
E curar
O massacre
Do trabalhador brasileiro.

Lilian Rocha 
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PRECISO ANDAR
 No primeiro instante
Uma tristeza profunda
A terra sob os meus pés
Treme
Uma incerteza
Paira no ar
Logo mais
A respiração se estabiliza
O reflexo e a memória
Se dão as mãos
Como assim resistência?
Por acaso em algum momento
Da vida
Deixei de ser resistência?
Meu corpo negro
Esteriotipado,objetificado
Sempre foi resistência
E não será agora
Que será diferente
Olhos mais abertos
Intuição
Audição da alma
Juntos de mãos dadas
Com os meus
Eu te cuido
Tu me cuidas
Nós nos cuidamos
E seguimos
Pois a bala tem alvo
E na palheta de cores
O gato pardo
É Negro!

Na boca
Salgada…
Ah, mareada
Sereias
Mergulham
No êxtase
Profundo
Do gozo
Da Vida.
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Credo
Choramos os corpos,
esguios.
Choramos as gotas,
os olhos secos.

Choramos o desenrolar 
dos tempos,
Choramos lágrimas
arrancadas do
presente passado no futuro.

Na decadência
do crítico,
crônico,
o jogo de interesse.
Nas importações.
Nas exportações.
Captam seivas,
brutas,
esfaceladas.
Seivas moribundas.
E as decepamos
até o sangue.

Choramos a gastronomia
da falta.
Rogamos a Deus Pai,
todo poderoso que nos livre,
Enquanto as misérias
devastam
em toras.

34 REVISTA PIXÉ
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repetem repetem
mátria
com tanta certeza
como se a palavra
existisse
no dicionário
o último lugar de validação.
 
mas não é mãe
se permite
que te arranquem
o solo e os pés
no mesmo instante
 
não é mãe
se inventa um navio
quando te jogam
ao mar
se força as ondas
pra que chegue
mais rápido
ao desconhecido
 
não é mãe
se permite que grite
até a rouquidão
mas num idioma
que ninguém compreende.
 
repetem repetem
mátria
com tanta certeza
como se a palavra
existisse
no dicionário
o último lugar de validação.
 
de onde eu vim

pra onde sempre vou
eu chamo pátria.
 
***
 
como chamar de
pátria
 
o lugar onde nasci
 
esse útero geográfico
que me pariu
 
como chamar de
pátria
 
o lugar onde nasci
 
se parir é uma
possibilidade     apenas             feminina e
 
pátria traz essa imagem
masculina & país traz essa
imagem masculina & e o próprio
pai em si
 
como não chamar de
pátria
 
esse lugar onde nasci
 
embora ainda útero geográfico
que me pariu, mas
 
me expulsou:
 
mãe não cabe numa pátria.

mátria e/ou terra-mãe



38 39REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

 não foi um cruzeiro
meu nome e
minha língua
 
meus documentos e
minha direção
 
meu turbante e
minhas rezas
 
minha memória de
comidas e tambores
 
esqueci no navio
que me cruzou
o Atlântico.
 
***
 

para este país
para este país
eu traria
 
os documentos que me tornam gente
os documentos que comprovam: eu existo
parece bobagem, mas aqui
eu ainda não tenho esta certeza: existo.
 
para este país
eu traria
 
meu diploma os livros que eu li
minha caixa de fotografias
meus aparelhos eletrônicos
minhas melhores calcinhas
 
para este país
eu traria
meu corpo
 
para este país
eu traria todas essas coisas
& mais, mas
 
não me permitiram malas
 
: o espaço era pequeno demais

 aquele navio poderia afundar
aquele avião poderia partir-se
 
com o peso que tem uma vida.
 
para este país
eu trouxe
 
a cor da minha pele
meu cabelo crespo
meu idioma materno
minhas comidas preferidas
na memória da minha língua
 
para este país
eu trouxe
 
meus orixás
sobre a minha cabeça
toda minha árvore genealógica
antepassados, as raízes
 
para este país
eu trouxe todas essas coisas
& mais
 
: ninguém notou,
mas minha bagagem pesa tanto.
 
 
***
 

“Ele não me viu com a roupa da escola, mãe?” Marcos Vinicius da 
Silva, 14 anos, assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro

 
e ainda que
eu trouxesse
 
para este país
 
meus documentos
meu diploma
todos os livros que li
meus aparelhos eletrônicos ou
minhas melhores calcinhas
 
só veriam
meu corpo
 
um corpo
negro.

pele que habito 
minha pele é meu quarto.
minha pele é todos os cômodos
onde me alimento onde deito finjo
o mínimo conforto.
 
minha pele é minha casa
com as paredes descobertas
uma falta de cuidado
: necessita sempre mais
para ser casa.
 
minha pele não é um estado
desgovernado.
 
minha pele é um país
embora distante demais            para os meus braços
embora eu sequer caminhe sobre seu território
embora eu não domine sua linguagem.
 
minha pele não é casca
é um mapa: onde África ocupa
todos   os         espaços:
cabeça útero pés
 
onde os mares são feitos de
minhas lágrimas.
 
minha pele é um mundo
que não é só meu.
 
***
 

condição: imigrante
1.
desde que cheguei
um cão me segue
 
&
 
mesmo que haja quilômetros
mesmo que haja obstáculos
 
entre nós
 
sinto seu hálito quente
no meu pescoço.

 desde que cheguei
um cão me segue
 
&
 
não me deixa
frequentar os lugares badalados
 
não me deixa
usar um dialeto diferente do que há aqui
guardei minhas gírias no fundo da mala
ele rosna.
 
desde que cheguei
um cão me segue
 
&
 
esse cão, eu apelidei de
imigração.
 
2.
um país que te rosna
uma cidade que te rosna
ruas que te rosnam:
 
como um cão selvagem
 
esqueça aquela ideia
infantil aquela lembrança
infantil
 
de sua mão afagando um cão
de sua mão afagando
 
seu próprio cão
 
ficou em outro país
ironicamente, porque a raiva lá
não é controlada
 
aqui, tampouco:
 
um país que te rosna
uma cidade que te rosna
ruas que te rosnam:
 
como um cão
 
: selvagem.
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 hasta aquí, hasta llegar a mí 
você traz na boca
todo o gosto do mar
e eu tento adivinhar
inutilmente
quantos oceanos você atravessou
hasta aquí, hasta llegar a mí
quais oceanos você atravessou
hasta aquí, hasta llegar a mí
para guardar em si
tanta água, tanto sal
em cada gota de saliva.
 
você traz na pele
todos os tons da terra
e eu tento adivinhar
inutilmente
quantos continentes você percorreu
hasta aquí, hasta llegar a mí
quais continentes você percorreu
hasta aquí, hasta llegar a mí
para guardar em si
tanta cor & esse cheiro
que acentua quando tempestades.
 
você diz reconhecer
o gosto de mar que trago na boca
os tons de terra que trago na pele
fácil perceber então que
atravessamos percorremos
os mesmos oceanos os mesmos continentes
hasta aquí
 
: somos filhos da África
 
e tudo que contamos através dos nossos corpos
fala sobre nós, mas      no profundo da memória
guarda nossos ancestrais.
 
***
 
nos tornamos maiores
que um continente
 
agrupamento de
quilômetros
de terra
 

apenas com nossos corpos
um sobre o outro.
 
nos tornamos maiores
que um continente
 
isolados por oceanos
ou riscando fronteiras entre
tudo que era nosso e
o resto.
 
nos tornamos maiores
que um continente
 
e não precisamos de
guerra fincar bandeiras
colonizar o outro dizer
esse território é meu.
 
nos tornamos maiores
que um continente e
 
inventamos
um idioma próprio.
 
nos tornamos maiores
que um continente.
 
nos tornamos maiores
que um continente e
 
sequer percebemos quando
nossas terras secaram e
surgiu a rachadura
a fresta existente entre as minhas pernas ficou profunda
até alcançar as águas possíveis
de movimentar as placas tectônicas
 
as águas possíveis
de separar os corpos
as águas tão inconscientes
abaixo do lodo que temos todos.
 
nos tornamos maiores
que um continente e
 
prevejo
 
demorará séculos milênios

para matarmos nossa civilização.
 
nos tornamos maiores
que um continente e
 
prevejo
 
demorará séculos milênios
para alcançarmos a distância que existe
entre a América Latina e a África.
 
***
 
esqueça a linha fina frágil
o que me prende aqui
tem o peso de um morto
o que me prende aqui
me arrasta pelos pés
 
rosto no asfalto sangue
 
rosto no asfalto quilômetros de
distâncias navios aviões carros
outro continente dias de percurso
para ser para sempre do
lugar onde nasci
 
suporte o peso de um morto
sobre o seu corpo
 
se digo o lugar onde nasci
são capazes de prever
minha língua                 erram
a forma como digo determinada
palavra                       erram
as comidas as músicas que eu curto
erram  erram
 
se digo o lugar onde nasci
são capazes de prever
o que não cabe
no nome de um país
 
então
qual lonjura seria capaz de
refazer vidas
desconstruir destinos óbvios
 
lavar o sangue do         meu                  rosto

 
me fazer estrangeira no
lugar onde nasci
 
me tornar moradora em
todos os lugares por onde
passei.
 
***
 
1.
te dou de comer
na palma da minha mão.
 
é ancestral
o gesto de agachar,
se reconhece:
 
me curvo ao chão
então, você vem,
faminto.
 
não distingue
entre o que é comida
e quem eu sou.
 
penso domar a fera,
as pontas dos meus dedos se vão.
 
não distingo
se é dor ou prazer
me transformar em seu alimento.
 
voltarei amanhã,
você sabe.
 
2.
sequer havia luz,
mesmo assim,
aprendi a te alimentar
primeiro.
 
antes de qualquer verbo
ou nome:
 
não havia chamado,
ainda não há.
 
embora sequer houvesse luz
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e tendo, ainda, olhos
preservados por você,
me guiei pelo cheiro da sua boca
entreaberta.
 
agachado,
com minha pata de bode,
te dou de comer
antes de seguir, veloz.
 
3.
esse chão
criamos nós
 
a partir do nada que havia:
 
era apenas linguagem.
 
na palma da sua mão
dei o que eu tinha,
cuspi a palavra terra
que você moldou com sua saliva.
 
fez-se lama.
 
nomeamos assim,
essa porção ínfima
onde deitamos.
 
4.
quando forte,
você se antecipa.
 
reproduz meus gestos
com uma velocidade maior.
 
trama uma fuga.
 
quando você passa,
eu lanço a pólvora.
 
o fim te alcança
ainda preso a mim.
 
aqui, agora,
 
explosão
diante dos nossos olhos.
 

5.
sobre a lama onde deitamos,
passou tempo.
 
confundimos
passado presente futuro:
 
aparentam ser o mesmo.
 
na lama onde deitamos,
criaram-se frestas,
 
nelas, imaginamos caminhos.
 
surgiram tantos outros iguais a nós.
 
abri uma encruzilhada
e te coloquei no meio.
 
de costas, esperei que seguisse.
 
6.
conforme você se afasta
um novo dicionário
adentra a boca.
 
eu não me viro:
enxergo o futuro
às minhas costas.
 
de cada verbete engolido
você cospe a própria matéria.
 
com os seus passos,
vi surgir o vazio.
 
***
 
encontrar você
como uma revisitação.
 
eu volto à casa onde cresci
diferente
da infância.
 
não há ninguém,
só você.
 
eu não guardei as pistas do caminho

e meus pés souberam o retorno,
 
o que existe é memória:
 
as paredes já não são as mesmas
mas sustentam os velhos quadros
 
impossíveis de decodificar,
 
eu apenas te mostro.
 
a luz elétrica falha
assim como o tempo.
 
***
 

prefiro me construir
assim,
eternamente,
uma estrangeira.
 
sequer essa casa
eu ouso chamar de minha.
 
veja:
 
não é a casa
que não pertence à mim.
 
é meu corpo
que não pertence à casa.
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É escritora, Poeta, Bióloga (UFMT), Mestre (UFRJ), Professora aposentada (UFMT / UNIC). Ocupa a cadeira 
nº 4 da Academia Mato-grossense de Letras. Com sete livros publicados (poesia), obteve, em dois deles, 
premiação da UBE. Tem dois títulos publicados na literatura infantil. Integra antologias e revistas literárias. 
Colabora com a mídia impressa e digital escrevendo resenhas, contos e crônicas.

Lua acesa
Começa a noite
 Já por aí
a lua acesa
a renascer
Veio com tudo
Veio pra valer
De peito aberto
Leitosa e plena
A roliça nudez boiando
rente ao topo do edifício fronteiro
Estar na cobertura é poder tocá-la
Tão macia aos dedos – carne de peito
Calma, calma
Cara de noiva
(grávida)
Vai arder na amamentação
 Impossível não repetir – lua de leite
E não parece sem alma.

O dia
Nascido em todos os rostos
o dia sobe até o ápice
 Talvez até o calvário
 por um peso que carrega
No seu ponto mais alto
no seu vértice incendiado
 faz a curva e desce
(menos que vertiginoso)
E enquanto desce
é como imprimir no muro:
 a tarde ainda não morreu
 apenas pende para um lado
 com a luz às costas
 
A brisa e o sopro de palavras
ganham distâncias indiscerníveis
 
Não há dia que não traga em si
o favor de uma tarde
um céu bom de se olhar
e a oscilação de uma folha
(afogada no ar).
 

(In: Revista Brasileira – Ano V, n. 87 Rio 
de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 

2016).

Ruído singular
Caminho pelo parque
ao músico crepitar das folhas secas
 
(o verso é o encontro repentino
de um ruído singular?)
 
Com outros pés segue a tarde
compondo secretas pegadas
 
E vai também o vento
não bem andando (ele corre)
a rasgar-se nos entraves
Persistente, invisível
no seu estilo de vento mesmo
que passa e não volta
que passa e não volta
 
Convivo com tantos modelos!
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Marcella Gaioto 
É de Rondonópolis, tem 22 anos, é escrevente de poesia, e se aventura na prosa, por vezes. Tem um livro 
de poesias a espera de publicação e uma série de prosa poética em processo para ser publicada numa 
Antologia. Atualmente cursa Letras /Literatura na UFMT de Cuiabá.

I.
não escrevo mais
digo isso porque lembro que um dia eu quis escrever mui-
tas coisas
e escrevi
ficou tão simples quanto os parques que jorram água no 
meio do lago
parques sempre têm dessas coisas
mas eu não escrevo mais
porque hoje em dia eu quero dizer tantas coisas
que não escrevo mais,
elas estão ali.
e não é tão simples como um parque com fontes.
é mais complicado que tudo.
refaz o inseguro com palavras
quase mortas.
mortas porque não são ditas,
apenas acham o seu destino final nas
folhas de caviúna [ou papel sulfite].
não escrevo,
porque tenho fome
só não sei mais do quê
já teve fome e não sabia do quê?
de comida é claro há a fome voraz e inquieta
como os pássaros no chão imaginando voo
mas a fome do fogo
como se houvesse as tripas do cachorro na sua frente
e você,
sem parâmetros para o pudor,
quisesse comer as tripas do cachorro.
crua e seus lipídios
o acre insalubre.
as orelhas muito geladas
e você comeria as tripas do cachorro,
o cachorro,
o chão em que tudo estivesse debruçado
e fosse incansável

obviamente tudo muito inalcançável
até que te restasse apenas a fome
só a fome lhe era o toque possível
de toda a liberdade imóvel,
de toda a beleza inviável,
que não se segura nem com dentes de palavras,
nem com a mesa toda farta.

II.
o cavalo o hipopótamo o cachorro magro a lebre gorda três 
patos formigas terreno infestado besourinhos no cancro 
modelos de antenas com escapulários de folhas terrenos 
baldios os caramujos africanos entendendo o sol os pe-
daços de unhas roídas numa noite enrugada pedaços de 
chapéu abandonado placas sem diagramação versos sem 
intenção canônica a pobreza do lugar o gato parindo os pás-
saros dormindo o sonho se diluindo na praia a lua fosca 
pisoteada saturada de olhos o cheiro constante de orvalho 
o vento carbônico a lata nova a lata velha o som do carro
o vento no som
o medo incompleto a atitude sem coragem o voo sem o pulo  
o impulso livre de qualquer garantia a maçã no escuro tudo 
no escuro os olhos que veem nítido a vertigem de existir 
vida que aponta sem cabimento o sonho do poeta o sonho 
da menina as escalas do sol a matemática dos homens de 
maestria o amor inconfundível que contém em todas as es-
colhas um simples grito que jorra o olho como se fosse uma 
pedra de granito que farofeia no ar e te faz coçar os olhos 
te faz coçar tanto os olhos que teu corpo agora vira o corpo 
tentando passar por outro corpo, o corpo de todas as frestas.
Um corpo que dança todas as festas.
 
III.
Seu riso é um guiso
Você, quando ri, é toda serpente
Não se sabe se só passa
Ou me engole quente.
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Paulo Della Nina
Artista Convidado 

BIOGRAFIA
Meu nome é Paulo Della Nina, artista autodidata.

Sou mais um paulistano, nascido na rua Melo 
Alves – bem próxima à Avenida Paulista – no ano 

em que se comemorava o Quarto Centenário da cidade de São 
Paulo; no dia e mês em que se comemorava a Proclamação 
da República, portanto sempre num feriado nacional... Sendo 
assim, no indicativo presente do verbo “feriar”, eu “ferio”.

Faço desenhos e pinto possibilidades experimentais em 
suporte de esculturas em madeira, painéis e tela com aplica-
ção de tinta acrílica.

Como um autodidata assumido, não saberia dizer como, 
onde, quando ou o que aprendi. Na verdade, foi necessário 
desaprender para saber usar o repertório experimental que 
vivi e vivo em prol do meu trabalho criativo.

Considero o que faço em arte importante e ao mesmo tem-
po despretensioso: busco perguntas, problematizações, er-
râncias e desvios como alimento. O relato visual resultante 
desde que no momento é e será meu penúltimo trabalho, não 
dirá nada do que foi nem do que será. Procuro a junção do mo-
mento mágico e potente do agora com o instante de um olhar.

Faço arte como se fosse para salvar uma vida, talvez e pro-
vavelmente a minha.
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Paulo da Silva Della Nina nasceu em 15 de novembro de 1954 
em São Paulo (SP), onde vive hoje. Cursou do Primário ao Colegial 
no Liceu Eduardo Prado, e técnico em Edificações no Colégio Ob-
jetivo. Iniciou o Ensino Superior em Administração, Matemática e 
Geografia pela PUC Campinas.

Durante a década de 80, criou logomarcas, produziu painéis e vi-
trines para lojas, estruturas para eventos e cenários para teatro, além 
de ilustrações e capas de livros para a Gráfica e Editora São Paulo. 
Trabalhou com serigrafia, fotolitos e fotografia em laboratórios pró-
prios, e desenvolveu esculturas em ferro, vidro, madeira, cimento e 
barro. Também fundou a Escola de Arte Espaço Criador, onde crian-
ças trabalharam com tinta, barro, fotografia, dança, teatro e música.

Na década de 90 fundou e trabalhou na Gráfica Kit Caderno, produ-
zindo cadernos e apostilas em minutos, incluindo imagens autorais; 
pelo empreendimento foi reconhecido em publicações no Estado de São 
Paulo, Folha de São Paulo, e como capa da Revista Pequenas Empresas 
Grandes Negócios. Paralelamente, seguiu com a produção de logomar-
cas e cenários, entre eles estandes para grandes grupos internacionais 
na ECO 92. Seguiu produzindo esculturas e pinturas a óleo sobre tela.

Nos anos 2000, abriu o bar Cerveja Gelada no bairro de Pinhei-
ros em São Paulo, onde músicos da Sinfônica Jovem do Estado 
de São Paulo se apresentavam com Jazz e Blues. Neste espaço 
acontecem intervenções de artistas de teatro, mostras de escul-
turas e pinturas. Aos sábados e segundas conversas com jornalis-
tas, mestres do meio artístico, intelectuais, poetas, filósofos, tudo 
aberto ao público. A Rádio Bandeirantes faz uma programação ao 
vivo no Bar. Troca as pinturas a óleo sobre tela pelo acrílico.

Nos anos 2010, produz em seu atelier arte em papel, madeira, fer-
ro, vidro, e acrílico sobre tela. Participa de cursos com Nelson No-
brega, Lucia Suanê, Edgar Basile, Lucia Caldas, Fabio Mesquita Sam-
paio, Patricia Saraceni, Roberto Tortoreto, Isabella Prata e outros 
mestres. Se forma em Art Business pela Escola São Paulo. Expõe 
sozinho e com grandes artistas em galerias no Brasil e pelo mundo 
(Londres, Paris, Japão, Portugal e Espanha), como Galeria Vértice, 
Galeria 3058-A, Galeria Artefato Porto Alegre, Centro Cultural Banco 
do Brasil- SP, Clube Pinheiros, Cine Sesc Augusta, Mezanino Parque 
do Ibirapuera, Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Saguão WTorre, 
acervo Gusmão & Labrunie, Galerie Le Génie de La Bastille, Escuela 
de Pintura y Galeria ARA, Embaixada do Brasil em Madrid, entre 
outros. Recentemente foi premiado na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo como 1ª menção honrosa por seus trabalhos.
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(Rio de Janeiro, 1979) é poeta e tradutora. Publicou, entre outros, Um teste de resistores (7letras, 2014) e Câmera 
lenta (Companhia das letras, 2017), livro vencedor do Prêmio Oceanos 2018.
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pelos grandes 
bulevares
 [do lado de dentro]
 
o que ela vê quando fecha
os olhos? linhas sinuosas, um mapa
feito à mão, parece uma pista vista de 
cima —
os campos cortados ou poderia ser
uma sombra riscando o verde quando 
passa
lá no alto.
o que ela vê quando
olha em linha reta tentando
descrever
a garota que conheceu no café?
a transformada de
wavelets ou um peixe-lua-
circular em uma região abissal.
não é nada abissal
estar nesta superfície,
você quis dizer de vidro? esférico?

ou um animal marinho em miniatura:
 
um polvo de 1mm?
o cinema é 24 vezes
a verdade por segundo. este segundo
poderia ser 24 vezes a cara dela
quando fecha os olhos e vê.
  
[de fora]
 
não é por falta de repetição, mas não
encontrava a palavra exata.
o que ela vê não sabe e tudo fica tre-
mido
se fast forward.
agora fecha os olhos para
entender, para ir mais
devagar.
não se perde alguém por duas 
vezes, era o que achava
mas a essa altura chego no mesmo 
terminal
duas semanas depois e a cena se
repete.
— você está tendo um problema 
de realidade, ele cochichou.

— qual é o desastre desta vez?
 
o que ela vê ao abrir a
claraboia? ao bater aquela foto da
ponte ou quando lê
a legenda:
“nos abismos a vida é submetida
ao frio, escuridão, pressão.
oito mil metros de profundidade”
uma montanha
ao contrário.
 

 

terremoto
um terremoto replicando
por vários dias,
à noite as luzes de néon paradas
e, na manhã seguinte,
a tremedeira outra vez.
você pensa que o futuro
ainda não chegou, mas
de repente o terremoto
replicando faz tremer a língua

os dentes e tudo o que é
matéria.
 
por mais que use as palmas
para cobrir os ouvidos,
a ternura — o que você quer dizer? —
aliás, a tremura chega
arrastando tudo.
era como um país virando mar
um terremoto replicando
sem parar. se as réplicas consistem
em tremedeiras,  e se uma língua é 
desenhada
fora das linhas,
como conciliar o 
inconciliável?, pergunto
no momento de maior
desligamento e
ele responde:
— agora o seu wasabi
tem radioatividade.
essa cor brilhante,
de um verde quase prata,
era como a luz batendo no mar
bem na hora em que o chão —
e tudo recomeça. 
 
quero pedir
silêncio, mas não sei lidar
com o imponderável.
um dia acordo
e não espero
mais resposta.
 

 

em loop, a fala 
do soldado
vivo numa caixa preta
de 20 centímetros.
vejo o mundo por um visor,
no meio uma cruz
para mirar as coisas
prédios  estradas   objetos   cachorros.
 
tudo que passa pelo quadro

vira alvo, então penso em algo
linear: você já reparou que algumas 
imagens
se repetem? de repente,
um cisco no olho.
“eu vivo numa caixa preta”,
disse. estamos sentados
lado a lado no trem
— em silêncio — os dois de calça verde
e camisa branca.
sei que não está tudo bem,
levanto o olhar tentando alcançar
o dele e ouço apenas a voz
de frente para o alvo.
vivo numa caixa preta, diz,
e eu não sei como parar
a repetição.
 

antes do 
encontro
procurar uma escada de madeira 
dando para o abismo
é uma ação que só pode acontecer 
nesta língua
estranha e numa cidade cortada por 
um rio
que fique no meio dos dois
(quando um precisa ir embora
para sempre)
 
mas um dia ela chega
com a pergunta:
— o que vem à sua cabeça 
quando digo a palavra 
amor? 
 
um dia desce no meio do dia
e vê. e um dia vê a peça lilás sobre a 
quina da mesa
quando volta. ele diz saltar. saltar para 
fora.
e atravessa na esquina
procurando a escada. depois diz que 
quer saltar

para fora desta canção.
 
mas um dia chega com
a pergunta:
— o que vem à sua cabeça quando 
digo a palavra amor?
e ela responde
que amor em japonês
se diz /ai/.
 
e, de repente, um branco.
as linhas se tornam cada vez mais
quebradiças. um banco parado no 
meio da cena,
um quadrado iluminado e a frase mais 
longa
que ele me disse nos últimos
seis meses.
 
o que significa um cachecol vermelho
pinicando sozinho?
uma abelha, pensa, mas o cachecol pi-
nicando,
voando como uma abelha, talvez um 
inseto
estridente, incidente para ouvir quan-
do ele
chegar e vir.
 
agora sobrou apenas a estática
tremendo e você a leva de volta até o 
barco:
— a estática?, pergunta, você lembra 
daquela vez? e ela fica parada na chuva
com o colete salva-vidas esperando
alguma coisa acontecer.
 
[aqui o telefone
vibra na bolsa e um parêntese
para dizer que não sabe onde está mas 
é longe
não sabe onde está mas é frio
não sabe onde está mas é quase.
ao ouvir a voz,
parece de verdade,
e então ele levanta e me diz algo
sobre o fim
ou sobre o sim
e toca na tela uma imagem
do filme



54 55REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Marli Walker 
Possui Doutorado em Literatura e Práticas Sociais pela UnB (2013), Mestrado em Estudos Literários e Culturais pela Universidade 
do Estado de Mato Grosso (2008), Especialização em Literatura Infanto-juvenil e Ensino, pela UNEMAT (2003) e graduação em 
Letras, também pela UNEMAT (2000). É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, 
Campus Cuiabá, desde 2011 e do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Letras da UNEMAT, campus de Sinop. 
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do Mulherio das Letras/MT - Coletivo Maria Taquara. Publicou os livros de poesia: Pó de serra (2006/2017), Águas de encantação 
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O tom e o espaço da lírica feminina em Mato Grosso no decorrer de três séculos.

escritura
finíssimo gosto macio
tanto fio e tanta vinha
é tua mão ou a minha?

[Apesar do amor, 2016]
 

 

fardo
equilibrar-se
sobre o movediço chão
sobre o estar ou não
sobre a fina corda
do sem sentido
o arredio e faminto sentido
tão perseguido em vão
(o equilíbrio cansa tanto)

[Apesar do amor, 2016]
 

 

colheita
florescerá
_______________talvez no futuro
a escassa semente do amor

[Apesar do amor, 2016]
 

 

Impressão
O quadro verde está manchado
Novas cores saem dele agora
Não é o colorido dos pequenos brotos
Não é tonalidade de semente
É cor de fruta madura que se perdeu

[Pó de serra, 2017]

 Aldeia Mato 
Grosso
Árvores mortas
Labirintos de madeira
Sonhos esculpidos
Com suor e fé
Paisagem com sede
De homens valentes
Imitadores do Mundo
Tão pequeno, tão perto
Vigiando a respiração
Da mata remanescente
Invasores pós-modernos
Carentes de árvores
De peles-vermelhas
De águas e pássaros
Carentes de paz

[Pó de serra, 2017]
 

 

Porque me escondo em meus escombros
Sobrevivo
E crescem musgos em mim

[Pó de serra, 2017]

FETICHE *
Tatuar minha linguagem
Na tua pele marrom
O teu tom na minha boca
Meu desejo na tua mão
A minha espera mais louca
Se entrega pra marcação
Sinais morenos do vento
Desenho feito por dentro
(*)!
Poesia
Mel
Alimento!

[Águas de encantação, 2009]

 Sobre amor e 
saudade
É primavera no meu quintal
Os brotos repletos de sol
Oferecem-se aos dedos da criação
Caos ordenado
Vida refeita
Sobre o tapete do quarto
Algumas pétalas secas
Apenas para lembrar
A cor marrom da saudade
Saudade desta tarde
Tarde de amar sem pressa
Tarde de todas as tréguas
Do sono em concha depois de mais e 
mais e mais amar
De me espreguiçar sobre o corpo do 
amado antes e depois do amor
Languidamente…
Tarde que passa
E enche meu poema de amor e saudade…

[Águas de encantação, 2009]
 

 

Fendas
Detive-me em restos esmagados
de um tempo possível que me desfez
Minhas retinas fitaram o assombro
das canções fatigadas de ausência
Alheia ao tempo que me perdeu
fixo meus fragmentos bipartidos
em mosaico entreaberto
e cimento meu mar de estilhaços
aos destroços de um tempo
que ainda me quer imagem

[Águas de encantação, 2009]
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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.

PALAVRA DIFÍCIL
 

viver no mundo
é uma corrida

em trajeto de só esquinas
…

Deus,
você tem certeza

de que este destino era meu?
(Santiago Vilela Marques)

 
 

Aproveitamos que o dia estava mormacento, o serviço adiantado e fomos visitar, eu e a mãe, uma amiga dela de 
juventude. A minha irmã Maria, pra variar, não quis ir. Ficou de papo com um desses inumeráveis amigos pseudo 
intelectuais que ela tem, bons de discurso, ruins de serviço. Como ela. Adora passar mensagens de autoajuda 

pelo celular. Nunca se prestou para a caridade em termos práticos. Nem com nosso irmão, que Deus o tenha, ela era pa-
ciente. Ele sofria de uma doença rara na pele e ficou muito tempo em repouso. Tínhamos de trocar a roupa de cama duas 
vezes por dia. Ela jamais lavou um forro de travesseiro. Olha aí, já estou me desviando do assunto. Ah, sim! Chegamos 
até a casa de repouso onde estava Dona Carina. Ela não nos reconheceu. Estava com a memória bastante danificada. 
Quem é esta? Perguntava. Nós respondíamos e ela dizia: não conheço, não estou conhecendo, coisas assim. Sentíamos 
nela uma profunda tristeza por não conseguir lembrar das pessoas, dos nomes das pessoas. O nome, que palavra difícil. 
Depois de um certo tempo, não sei se alguma coisa lhe clareava, segurava a mão da minha mãe e dizia, fica aqui, não vai 
embora. Estava muito magra, o cabelo aparado e totalmente branco.

Nós saímos de lá com o coração apertado. Será que está sendo bem tratada? Ela não teve filhos, não casou. O pai e mãe 
morreram há bastante tempo e os irmãos e irmãs que ainda estavam vivos moravam longe e sequer ligavam para saber 
notícias. Perguntei à mãe por que ela não havia casado. Nunca teve namorado, disse a mãe, exceto um tal que de vez em 
quando aparecia e falava em namoro, mas o pai dela botava pra correr. Diziam que o sujeito era vagabundo, não aguentava 
uma tarde de sol no cabo da enxada. Depois disso, segundo a mãe, nunca se soube de mais nada e ela foi envelhecendo e 
ficando sozinha, à mercê de um irmão, que ficara com a parte dela na herança, mas que já havia morrido, aí ela ficou com 
um sobrinho. Quando a doença se agravou, não foi possível mantê-la em casa. Gritava muito, tirava a roupa em qualquer 
lugar e não sabia mais usar o banheiro. E não era fácil convencê-la a tomar banho. Precisava de um lugar onde houvesse 
pessoas dedicadas a cuidá-la em tempo integral. Então encontraram a tal casa para idosos. O lugar era limpo, as vestimen-
tas das velhinhas também, embora muito simples. Havia um oratório na entrada, à esquerda, foi a primeira coisa que mi-
nha mãe notou. Na saída me fez ajoelhar e rezar uma dezena do terço. Quando eu ia levantar, pediu: vamos rezar mais uma, 
para que não aconteça com a gente. Reza aí, mãe, eu vou dar uma geral e conversar com as mulheres da cozinha. A minha 
mãe rezava o terço praticamente chorando, uma gravidade no olhar, uma coisa dramática. Quando fomos embora, eu disse: 
não gostei do cheiro de coisa velha deste lugar. Impressão sua, está tudo limpo. É, mas que tem um cheiro esquisito, tem. 
No oratório, a cara triste de um Jesus com o coração sangrando, à mostra, deixava o cenário ainda pior. Reparei em tudo, 
até nas flores de plástico, desbotadas, feias, num pequeno vaso de porcelana branco. Nada havia ali que me agradasse. As 
cortinas eram mal feitas, a toalha da mesa da cozinha tinha um remendo e o pátio era cimentado.

Um mês depois ligamos para lá, minha mãe queria repetir a visita, estava impressionadíssima com a doença, passou 
a rezar o tempo todo para não perder a memória. Se acontecer comigo, que Deus me leve logo, dizia.

A diretora não estava, quem atendeu o telefone foi uma funcionária da copa: a Dona Carina morreu. O quê?
Ligamos para o sobrinho dela cobrando o convite para o enterro, minha mãe estava chateadíssima de não ter sido 

avisada. Ficamos pasmas. Ele soube por nós, da morte dela. A mulher morreu, a enterraram e ninguém ficou sabendo. 
Foi um constrangimento. A família quis processar a diretora, mas depois… Não vai adiantar, isso não a trará de volta. Ou-
tro dia, conversando com a esposa do sobrinho, descobrimos que a tal diretora ainda conseguiu sacar outra aposentado-
ria, com o cartão do banco. E que ela foi enterrada sem nenhuma cerimônia, como indigente, num cemitério da cidade.

Noite dessas, desliguei a luz e me deitei na cama. Quis gritar, mas a voz não saiu. Uma mão geladíssima segurou a minha, 
abri os olhos e enxerguei a mulher, pálida, com uma camisola branca. Saltei da cama e quando acendi a luz ela sumiu. Na 
noite seguinte de novo. Não era sonho, era real, era a Dona Carina, com a mão gelada sobre mim, parecia que queria me di-
zer alguma coisa, mas não dizia nada. Só aqueles olhos tristes, fundos e arregalados. Fiquei apavorada, o que ela iria querer 
comigo? Algum recado, algum aviso, algum pedido? Ninguém segura na mão de outro a troco de nada. Fiquei com medo, e 
muitas noites assim se sucederam. Contei pra minha irmã que se limitou a dizer que é por causa disso que não visita gente 
doente, pra não ficar impressionada. A mãe, pra variar, tinha sempre a mesma solução: reza! Numa dessas noites, fui pra 
cozinha, fiz chá de cidreira. Voltei pro quarto e mantive a luz acesa. Daí me veio a ideia de botar tudo isto no papel. Na noite 
seguinte ela não apareceu. E na seguinte também não, e nunca mais. Contei pra mãe e mostrei o texto. Olha aí, escrevi sobre 
a Dona Carina e sabe que ela parou de me aparecer? Acho que exorcizei ela. Antes de ler minha mãe perguntou o que signi-
ficava exorcizei e implicou. Ninguém gosta nem entende as coisas que você escreve, porque fica botando aí palavra difícil.

Leia mãe. Aí não tem palavra difícil, eu garanto.
Mas ela tinha que pôr um defeito. Marta, você só sabe escrever assim? Não é capaz de contar alguma coisa diferente, 

uma coisa alegre, uma coisa que ter-mine bem?
Respondi que não, que a mim coube a pior parte. Está no evangelho.
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Neste tempo
Neste tempo de horror
neste tempo 
neste tempo sem tempo
de mãos crispadas e inverno nos dentes
de risos que não são 
– só o amor que há é o dos bichos
e o das memórias frescas,
recém-cortadas.

Para o poema 
desta página
“Dedicado a Matilde Campilho, que sem saber me ensinou”

para o poema desta página:
a – abrir a janela mais próxima
b – faltando a janela, criar uma
c – ver: flor. ou muro. ou golfo. ou merda. ou um casal 
descobrindo o mapa-múndi no corpo um d’outro.
d – repetir os passos anteriores.
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Chocolate Moscow 
 “Apesar dos males que existem na Periferia, 

Periferia também tem seu lado bom…” 
Consciência Humana 

Periferia tem seu lado bom
 

Ando um tanto desacreditado com a falta de humanidade dentro do trem, onde a cena diária é ver a moçada 
do batente fazendo da marmita seu escudo pra conseguir um lugar pra sentar, da Estação da Luz até alguma 
beirada qualquer. É triste pela treta, mas, ao mesmo tempo, é digno querer voltar do trabalho sentado, nénão?

Algumas pessoas não sorriem nem com a graça dos Marreta no Shopping Trem “olha o chocolate importa-
do de Moscow, moscô o guarda levou”, “open the bolso, speak to marreta, compre e aprenda a falar inglês, water for the 
cold, two real”, “é só chamar, patrão, a entrega é delivery e o frete é grátis na região”, e pensar que direto essa labuta é 
tomada por ser tirada de ilegal. Como ainda conseguem fazer a gente rir?

Como pode alguém arrumar criaca com esse mangueio, chamando pra sair na mão na próxima estação? Ainda bem 
que de vez em quando o vento sopra a favor, pra desbaratinar as neuroses. E hoje foi graças a Ela. Não sei se Ela veio 
de Jundiaí, Morato, Franco da Rocha, de Caeiras talvez, mas de onde Ela veio o respiro deve ser mais arejado, certeza. 
Ganhei o dia por entrar no mesmo vagão que Ela esta manhã.

Hoje Ela me fez esquecer, por um momento, dos desacertos, bem naquela hora em que chamou a atenção de uma 
criança, no colo de uma senhora, e fez chamego, brincou, arrancou gargalhada, comprou chocolate e fez todo o vagão 
sorrir com a traquinagem daquele miúdo mandando beijocas pra Ela. Sem pretensão, Ela me fez sorrir também.

Um dia antes, naquele mesmo vagão, horário e banco, três pessoas fizeram um escândalo, porque todo mundo que 
tava sentado meteu o loko e não cedeu lugar pra uma senhora com uma criança de colo. Na hora virou assembleia, a 
maioria se indignou, mas também foi um descarrego de ódio reprimido que só vendo. Nessas horas, a gente fica perto 
torcendo pra acabar logo, pro destino chegar e recuperar a nossa respiração capenga. Mas hoje, a atitude Dela me fez 
desejar que o trem fosse pra Cubatão, até Santos talvez.

Quem sabe a gente saberia o nome Dela e poderia agradecer por Ela ter feito a nossa manhã melhor. Pena que quando 
chegamos na estação terminal da Luz, mal a porta se abriu e Ela se foi num andando-correndo à la São Paulo que nem 
deu tempo de ninguém perguntar nada. Talvez que Ela nem quisesse sair assim, mas ou é isso ou a metrópole passa por 
cima, sem dó. Ainda descemos juntos no destino do metrô, pensei em pedir um abraço, dar um aperto de mão, um bilhete 
de agradecimento quem sabe e contemplar mais um pouco daquela alegria, mas a seta Dela apontou pro Jabaquara e a 
minha pro Tucuruvi.

Sorte de quem foi com Ela naquele vagão. Quem sabe por lá Ela encontrou outra criança, um Marreta com o Chocolate 
Moscow e mais um monte de gente com vontade de sorrir. Sorte de quem foi rumo à Zona Sul naquela manhã, certeza 
que o dia por lá foi melhor, que o pôr do sol brilhou como nunca e abriu alas pra Lua, a mais bonita de todas, aquela que 
o poeta Fuzzil tanto fala que só se vê por lá. Talvez o sorriso e a alegria dela irradiou e fez o brilho dessa noite acontecer.

Amanhã vou pegar o trem no mesmo vagão e no mesmo horário, na esperança que Ela volte, e que no vagão tenha ou-
tra criança sorridente, que a barra teja limpa pros Marreta, e que tenha chocolate moscow sem guardinha, aula de inglês, 
que tenha sorriso e um monte de gente a fim de sorrir e que esse brilho nos acompanhe pelos trilhos da centopeia de aço 
de Jundiaí a Morato, de Morato a Pirituba, de Pirituba a Santo André e por onde mais for, todos os dias, que assim seja!

 

Já ouviu falar em caneta?

O maior culpado por eu ter iniciado a escrever foi um cara chamado Hugo. Nos conhecemos na rua, trampando 
pelas quebradas na Zona Sul. Hugo era oficial de linha telefônica. Sabe esses caras que ficam pendurados no 
poste instalando cabos? Então, ele é o Hugo.

Hugo era um pernambucano que estava em São Paulo há mais de vinte anos, morador da Vila Joaniza e me 
contava sobre sua vida na hora do almoço. Era o primeiro a colocar água na bandeja, acender o botijão e pedir licença 
pra pegar a marmita nas mochilas, seu ritual diário do meio-dia. Aí Hugo deixava a cara séria de lado, abandonava es-
cada, capacete e cinturão e sorria pra prosear e tirar sarro na carroceria do caminhão. Falava com orgulho do filho no 
colegial, por ter vencido o alcoolismo e pela chegada da aposentadoria. Do contrário era um cara sério, que não relaxava 
no trabalho e dava bronca quando o serviço não saía como o previsto.

Eu era seu ajudante e tomei muitas broncas dele. Trabalhamos juntos durante um ano e por pouco Hugo não me lapidou 
em um oficial de linha. Cheguei a me aventurar em cima dos postes, quando os outros oficiais faltavam, mas minha função 
era mesmo colocar arame na máquina, lombar escada de poste a poste e levar as ferramentas que o oficial precisasse.

Hugo se admirava que eu, com dezoito anos e segundo grau completo, estava trabalhando no mesmo lugar que ele, 
mas ganhando menos e ficava curioso porque na hora do cochilo em vez de deitar debaixo do caminhão eu teimava em 
ficar lendo. Num dia de calor forte, auge do verão, eu tava mais cansado do que o habitual. Nessa de me entregar pra abs-
tração, levei um alicate no poste do Hugo e fiquei no pé da escada pensando na morte da bezerra, como diria minha vó.

Tirei o capacete, enxuguei o suor do rosto e quando coloquei de novo senti uma pancada na cabeça, olhei pra cima e 
o Hugo fingiu que não fez nada, mas no chão vi o alicate que havia acabado de entregar pra ele. O cabra tinha jogado o 
alicate na minha cabeça! Fiquei xingando sem parar e questionando porque ele tinha feito isso. Hugo falou que tinha 
me chamado e como eu tava no mundo da lua, resolveu jogar pra ver se eu acordava.

Discutimos feio e pra não ficar ouvindo meus insultos ele disse assim: – Olhe Michel, já ouviu falar em caneta? Pois então 
pense nisso, porque aqui num é lugar pra você. Na hora, achei que ele tava me tirando, menosprezando meu trabalho de ajudante, 
fiquei com meu ego de pião ferido, mas pensando bem, com o passar dos dias, percebi que Hugo tinha me dado um ensinamento.

Meses depois fui pra pista, procurei emprego em escritório, peguei a primeira vez num computador, passei muita 
vergonha catando milho no teclado na frente de chefe apressado, mas passei a trabalhar menos e escrever mais, deu 
no que deu. Acabei dispensado porque em vez de atender os clientes eu ficava abrindo a tela pra revisar meus escritos.

Tudo culpa do Hugo, que me provocou pra eu deixar o pé da escada e praticar minhas abstrações. Detalhe: Em uma 
das nossas conversas na hora do almoço, Hugo acordou mais cedo do cochilo, me viu lendo, se aproximou e disse:

– Se tem uma coisa que nunca aprendi foi fazê leitura e escrevinhá, mas também não faço conta. Sei escrevê meu 
nome e isso pra mim já tá bom demais!
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Aquilo não bastava*
(*Conto do livro Recortes para álbum de fotografia sem gente [Modelo de Nuvem, 2013])

 

E pensou, ser amada era o suficiente. Foi adulada e admirada incondicionalmente. 
Com o tempo sentiu que isso não bastava. Então, ela decidiu que amar era o sufi-
ciente, amar por dois ou três, quem sabe. Entregou-se até a última gota de si e teve 

prazer em doar-se assim. Com o tempo ela sentiu que aquilo não bastava. Então decidiu 
que queria amar e ser amada. E o fez. Com o tempo ela percebeu que aquilo também não 
bastava. Tão triste e incrédula que estava, resolveu morrer. Jogou-se de um prédio e de 
forma bem dramática pousou na calçada, toda quebrada. Percebeu que aquilo não adian-
tava. Era uma grande besteira morrer. Então, reviveu, mas aquela dor, aquela dor não 
passava. Então, foi a um psiquiatra. Ele receitou comprimidos muito fortes que a faziam 
morrer em vida. Ela gostou daquele estado por um tempo, mas viu que aquilo não bastava. 
Então, ela foi a um banco. E aplicou todo seu dinheiro em ações. Ficou rica num instante. 
Esbanjou como pôde e quis, e ainda sobravam cifras imensuráveis. Com o tempo ela viu 
que aquilo não bastava. Então, ela foi a uma vidente. A mulher lhe disse coisas assom-
brosas. Ouviu atentamente, deu-lhe toda a sua fortuna e matou uma galinha. Tingiu-se 
do sangue e esperou por seu destino. Nenhuma mudança ocorreu, a não ser ter ficado 
pobre. Viveu na rua por um tempo, roubando e usando drogas baratas para poder suportar 
aquela dor, aquela dor que não passava. Chegou a condições sobre-humanas, sim, sobre. E 
ali permaneceu desfrutando de sua sina. Com o tempo viu que aquilo não bastava. Então, 
ela pegou uma carona e foi viver no campo. Achou trabalho em uma estância. Não falava. 
Achavam que ela era muda ou louca. Ou muda e louca. Cega não era, por certo. Nem surda. 
Seu voto de silêncio levou-a a intrincados conceitos de vida e modo de vida. E quando 
abriu a boca pela primeira vez em tantos anos, desatou a falar. Foi um tratado sobre a 
existência, um tratado filosófico sobre. Pediram que repetisse aos amigos e parentes dos 
estancieiros. Ela o fez. Pediram que repetisse mais uma vez, ela sem pestanejar o fez. E 
assim muitas vezes. Com o tempo viu, aquele lero-lero não bastava. Então, ela resolveu 
publicar um livro. Para tanto, voltou a seu silêncio e abandono do externo e, de uma só 
vez, escreveu tudo. E como se não bastasse, ainda escreveu mais um tratado, “Das coisas 
pequenas e simples”, que saiu junto com o primeiro. Quando ia engatar uma terceira obra, 
viu que aquilo não bastava. Então, ela foi vender os livros. Muitas pessoas compraram, 
muitas pessoas reproduziram as suas ideias. Um filme foi feito e ela foi convidada a par-
ticipar. Com o tempo, ela viu que aquilo não bastava. Então ela comprou um telefone, mas 
não tinha pra quem ligar, e também não poderia conversar com uma pessoa àquela altura 
da vida. Logo, ela jogou o telefone no lixo. E comprou um microfone e um amplificador. 
Agora sim, não precisaria falar a uma pessoa, poderia falar a ninguém e a todos os inte-
ressados, ao mesmo tempo. E falou, falou, falou tanto que a língua secou e paralisou. E 
então ela voltou ao silêncio, mesmo tendo um microfone, um amplificador e uma plateia. 
Ficava no meio de tudo, acima de todos com a língua inútil e os olhos mansos. Assim 
foi por incontáveis dias. Com o passar do tempo, ela percebeu que aquilo não bastava. 
Então ela decidiu esquecer tudo. E como quem apaga um poema feio, escrito a lápis, ela 
se desfez de todas as memórias que tinha. O que restou foi um grande espaço em branco, 
um enorme e envolvente vácuo, um mar de folhas contínuas, umas iguais às outras. Um 
espaço sucedendo o outro. Ela corria para um lado e acabava no mesmo, sem deixar ves-
tígio algum e sem achar qualquer sinal de lembrança vivida ou mesmo inventada. O vazio 
foi ficando dolorido e aquela dor, aquela dor não passava. Com o tempo ela entendeu que 
aquilo não bastava. Então ela teve uma ideia. E pensou, ser amada era o suficiente.
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De tempo em tempo somos a resistência 

Chevette 88

Nem sei. Respondi. Olho pelo espelho retrovisor do chevette 88, dois oito reunidos, legítimos, de origem, só pode ser 
sinônimo de sorte. Sorte. Menos comigo. De seu primeiro dono, se fosse possível o sujeito ter um chevette 88 verde 
e persistir um homem de bem. No horizonte do terreno nem indício de corpos, móveis ou fixos, nem pneus emitindo 
sons, muito menos gente, sem declive ou desvio, segue em frente, reto, sempre reto.  Olho pro seu pescoço, inclinou-o, 

de seu rosto rente no vidro, vejo o finzinho do lóbulo esquerdo, redondo, gostoso de morder, meus olhos descem por seu queixo, 
seguem o percurso entre o ouvido e os fios soltos no contorno desse mesmo rosto, subindo, detenho-me no limite dos olhos, que 
pouco vejo, nem sei se os cerrou ou os ergueu, porque se põe de perfil, impedindo-me de curti-los com todo o gosto. Me impede. É 
do tipo que decide quem pode ver seus contornos, responder seus impulsos e prosseguir com seus gestos. Me permito cumprir o 
trecho todo sem esquecer seu corpo bem perto do meu, o seu corpo. Inerte, um corpo sem sentidos perceptíveis. Difícil de resistir. 
Você concordou. É só o percurso, o que vem depois. Bem, depois? Depois nem sei. E que dois? É melhor entender que você prosse-
gue sozinho, meu bem, você e o Lou. Eu. Ouço Lou Reed no velho som do chevette 88, esqueço o seu perfume e seus brincos. Some 
o decote no suéter. O fecho quebrou e permitiu o começo do “v” de seus seios visíveis, muito visíveis, como se se desprendessem 
do top preto e meus dedos, de perto, como se meus dedos conseguissem obtê-los, inteiros, no toque. Velvet underground. O episó-
dio merece. O espelho do retrovisor insiste em refletir o sol. Os mesmos muros, de um tempo longe, me impedem. E nem o couro 
é fresco e cômodo. Os pés doem, os tênis comprimem meus músculos e ossos. O esquerdo dói. O esquerdo, sobretudo. O direito 
menos. Suporto. E o perfume diluiu-se com o vento que penetrou no interior do chevette 88. Sim. Descerrei o vidro. Um pouco. O 
vento sossegou. Necessito de oxigênio. Fugir. É só o percurso, o que vem depois. Bem, depois? Depois nem sei. E que dois? É melhor 
entender que você prossegue sozinho, meu bem, você e o Lou. Eu. Deixo meu chevette 88 onde sempre esteve. 

Sujeito a 

Você sentiu a falta (a)? Para abrir espaço é preciso sentir falta. Diz a psicanálise. A falta de alguma coisa. A 
falta de alguém. Falta. Talvez, encontrar a falta também seja produto da resistência. Percebê-la. Talvez, o mais 
difícil ainda seja lidar com essa falta. Falta de quê?

Pois o sujeito a, tendo recebido a incumbência profissional de escrever uma campanha de conteúdo nostál-
gico, qualquer, no ano de 2088 – o ano em que se comemoram os 50 anos do triunfo do movimento #elasim#resistencia# 
– recebeu via nanochip de informação o suporte da editora, uma ecocoach de palavras e especialista em neurolinguagens 
pós-traumatismos canônicos científicos e sociais de personalidades, que dizia o seguinte: Prezado sujeito a, você, agora, está 
escrevendo como sujeito mulher. Prestamos nossas congratulações pelo esforço e pela capacidade de simulacro. Você quase 
alcançou pleno êxito. Mas preste atenção no seu objeto. Cuide os detalhes linguísticos e o conteúdo de teor excessivamente 
psicanalítico. Nós garantimos o sucesso da campanha. Lembre-se que há décadas Lacan não é citado em nenhuma bula de 
simpósio virtual de resistência à distância. O sujeito a não entendeu. E se viu obrigado a acessar o tutorial de suporte ao su-
porte da editora, que finalizava mais ou menos assim: Sujeito a, para escrever bem, é isso, você está quase escrevendo como 
mul – e por uma nanofalha de interação, a mensagem cortou a palavra mulher. E faltou oxigênio ao sujeito a. 

Resistência 

No fim de Inibição, sintoma e angústia (Hemmung, Sympton und Angst, 1926), Freud distingue cinco for-
mas de resistência; três estão ligadas ao ego: o recalque, a resistência de transferência e o benefício se-
cundário da doença, “que se baseia na integração do sintoma ao ego”. Há ainda que contar com a resis-
tência do inconsciente ou do id, e ainda com a do superego. A primeira torna tecnicamente necessária a 

perlaboração (Durcharbeiten): é “... à força da compulsão pela repetição, atração dos protótipos inconscientes sobre o processo 
funcional recalcado”. Por fim, a resistência do superego deriva da culpabilidade inconsciente e da necessidade de punição. 
LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise / Laplanche e Pontalis. São Paulos, Martins Fontes, 2001, p. 459.

Relações familiares e/ou afetivas 

Contou a minha avó a sua primeira vez com um homem. O ano era 1975 e o Brasil enfrentava um regime de ditadura civil-
-militar. Uma ditadura. Um golpe de estado, onze anos antes, para evitar-se outra ditadura, essa, diziam, destruiria a fa-
mília brasileira. O ano era 1975 e o país era comandado por Ernesto Geisel. Um militar. Um militar gaúcho. Foi na gestão 
de Geisel que se começou o processo de redemocratização: “lento, gradual e seguro”. Entre os generais, Geisel era consi-

derado mais brando, fazia oposição à linha-dura dos comandos militares e preparou o terreno para Figueiredo executar a anistia 
de todos os lados. O ano era 1975 e o estado da Guanabara se fundia ao estado do Rio de Janeiro. O ano era 1975, precisamente, 25 de 
outubro, Vladimir Herzog, o jornalista, foi encontrado suicidado em uma cela nas dependências do DOI-CODI, no quartel-general 
do II Exército de São Paulo. Janeiro de 1976, Manoel Fiel Filho, o operário, morre em circunstâncias semelhantes: suicídio oficial. 
A ditadura branda de Geisel tinha os motivos perfeitos para apressar a lentidão gradual da reabertura. Enquanto Geisel tratava 
de abrir o país, minha avó estava abrindo outra coisa naquele novembro de 1975. Minha avó abria a porta do chevette conduzido 
por um moço de nome Aurélio. Não, o Aurélio não foi o meu avô. Mas minha avó gostava dele, do Aurélio. Foi com ele que minha 
avó esteve, pela primeira vez, em uma reunião de movimento político clandestino capitaneado pelo Partido Comunista Brasileiro 
em uma cidade do interior de um estado ao sul do país. E foi nessa reunião que minha avó entendeu: a revolução não podia ser 
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coisa de homem. As poucas mulheres que tinham, e as poucas mulheres que tinham com voz, quando escutadas, ainda assim 
não deviam estar na dianteira de um movimento de resistência dessa proporção. Mesmo pegando em armas, escrevendo jornais, 
colando cartazes, enfrentando lugares inóspitos, fugindo dos militares, sendo torturadas, muitas delas grávidas ou com crianças 
recém-nascidas, mesmo fazendo tudo o que um homem fazia, assim mesmo, elas não podiam exercer a palavra. E minha avó me 
falou o seguinte, sobre a sua primeira vez com um homem: é pela palavra, minha querida, ou vai ser pela linguagem ou não vai ser. 

Relações trabalhistas 

O chevette foi o modelo nostálgico escolhido por votação instantânea para inspirar o chassi do novo modelo Phálycus – o 
carro da resistência ao sistema biopolítico-orgânico da ditadura feminística, ou sistema de não-controle alternativo. O 
novo modelo Phálycus apresentava aos seus futuros condutores a novidade de itens de série exclusivos para sujeitos 
homens nostálgicos, como o porta-charutos, uma peça de colecionador do início do século XX (apesar de não se produ-

zirem mais charutos desde 2038, com o sucesso da lei antifumo) e a escarradeira portátil com multifunções touch (barba, cabelo, 
bigode e peeling de diamante), adaptada diretamente do século XIX: para os verdadeiros sujeitos homens rústicos – porque não se 
fazem mais homens como antigamente. O chevette ainda simbolizava, segundo os eleitores, a virilidade, a potência e a eficiência 
masculinística, representando o seu maximizado poder de instituição. Cabe ressaltar que a ditadura feminística, ou sistema de 
não-controle alternativo, jamais proibiu a circulação de carros como símbolo do que restava de poder institucional dos sujeitos 
homens e, inclusive, apoiou a eleição do novo modelo Phálycus com campanhas e propagandas oficiais nostálgicas em seus meios 
interativos de divulgação e de nanoinformação. O sistema também incentivou a fábrica montadora do novo modelo Phálycus com 
a isenção de impostos, visando gerar mais postos de ocupação e como método de elevar a autoestima de antigos homens-do-lar, 
uma nomenclatura criticada até mesmo pelas especialistas na área e considerada pejorativa aos cidadãos sujeitos homens. 

Chevette 
Chevrolet Chevette1

O Chevette foi um automóvel lançado pela General Motors no ano de 1973, sendo fabricado pela montadora Chevrolet no 
Brasil, é a 3 geração do Opel Kadett lançado na Europa em 1973. O veículo também ficou conhecido pela sua potência 
oferecida. Durante toda sua história, o Chevette já veio equipado com vários motores: 1.0 litro (versão Júnior lançado em 
1992), 1.4 (carburação simples e dupla, esta somente em 1982 como opcional), 1.6 (carburação simples), 1.6/S (carburação 

dupla, a partir de 1988, um ano após sua última reestilização) e (1.6/S carburação dupla). Também foram introduzidos motores 
tanto a gasolina quanto a álcool. Lançado na década de 70, o Chevette tornou-se um dos mais populares veículos produzidos pela 
GM no Brasil. Estima-se que até o encerramento de sua produção em 1993, o modelo teria vendido mais de 1,6 milhões de unidades, 
tendo seu apogeu em vendas entre o fim dos anos 70 e meados da década de 80, quando nestes anos, seus concorrentes diretos 
saíram de linha em outras montadoras. Foi eleito por duas vezes pela Revista Autoesporte o Carro do Ano em 1974 e em 1981. Em 
1983, pela primeira e única vez em sua história, o Chevette foi o carro mais vendido no Brasil.

1  Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo o conteúdo (desde setembro de 2018). Ajude a inserir referências. Conteú-
do não verificável poderá ser removido. Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico).

Competição automotiva

O primeiro dia da competição chegou. Um dia tão aguardado quanto estimado pelos pares, pelos adversários, pelas 
autoridades competentes, pelas comissões de jurados oficiais, técnicos, contestadores, sensitivos, pelas federações 
internacionais de subjetivismo e de lógica, respectivamente, pelas equipes competidoras e, óbvio, pela imprensa 
parcelada. Uma competição que desbancou não apenas em royalties, mas em número de audiência semipresencial, 

em algoritmos de visualização, em bytes de informação seletiva com curtidas, matchs, coraçõezinhos, estrelinhas, gifs, emojis, 
descurtidas, fake news, kkkkk, comentários de robôs letrados criticando, e todo o tipo de figurinhas arrecadadas nos grupos e 
salvas como favoritas, aquela que era a maior competição do planeta, até esta competição ser oficializada no calendário. Aquela 
eram as Olimpíadas. As Olimpíadas desde a Grécia antiga. Esta competição? Desde a Grécia antiga. Ainda no pré-jogo houve 
muita provocação dos dois lados. – Em defesa da ficção sagaz, custe o que custar o real a serviço do ficcional, a narrativa acima 
de tudo e a ficção acima de todos. – É preciso ponderar as perspectivas éticas, uma ficção autônoma, porém, sem esquecer o 
discurso, o poder da linguagem, é preciso ter cuidado com as fronteiras ética-estética-políticas. – Besteira, vitimismo, relati-
vismo, encheção de saco, modinha decolonialista, gente chata, gente sem humor, fronteira não existe, a menos que se tenham 
muros, muros bem grandes separando países, sem paciência para essa gente mal-comi – Sem agressões pessoais, por favor, 
vamos nos concentrar na competição – levantou-se uma profissional da cabine de análise técnica e formal, com o livro do re-
gulamento em mãos – Fronteira pode não existir, é verdade, nós concordamos, a especificidade da narrativa não se perde, não 
queremos uma ética boazinha, isso não existe e – Contradição, contradição, percebam senhores juízes, essa contradição. Vocês 
nem sabem o que querem nesse jogo, esse jogo não se joga assim – Não, calma, não é bem assim, não queremos um jardim com 
flores a cada narrativa, apesar de ser legal um cenário assim, mas não é isso de felicidade e auto – Vocês vão acabar com a 
ficção desse jeito – Mas nós defendemos a ficção, – Não, nós é que defendemos a ficção, a ficção de verdade – É claro que não, 
vocês são conservadores, a resistência somos nós. – Resistência contra a ficção, vocês são (continua). Enquanto as equipes se 
aqueciam e treinavam na modalidade leituras em voz alta, uma atleta de um time totalmente independente pixou na cabine das 
autoridades competentes no primeiro dia da competição: a culpa é da distopia resiste poesia. 

Governo francês contrata escritores de 
ficção científica para imaginar ameaças

2

Exército francês contrata escritores de ficção científica para imaginar futuras ameaças3

Grupo será formado por quatro ou cinco autores que deverão criar cenários nunca antes pensados pelos militares
A recém-criada Agência de Inovação em Defesa (DIA) da França anunciou que o exército francês contratará escri-

tores de ficção científica para antecipar possíveis ameaças contra o país. Com o nome de “Equipe Vermelha”, o grupo 
será formado por quatro ou cinco autores que deverão criar cenários nunca antes pensados pelos militares. O time deve 

iniciar os trabalhos, que serão altamente confidenciais, até o fim deste ano.
A iniciativa surge em meio aos esforços do governo francês para inovar em suas abordagens de defesa. Espera-se que a “Equi-

pe Vermelha” pense de forma mais criativa do que os estrategistas militares. Ao jornal britânico The Telegraph, Bruno Tertrais, 

2  Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/governo-frances-contrata-escritores-
-de-ficcao-cientifica-para-imaginar-ameacas.shtml ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos da Folha estão protegidos pela 
legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autoriza-
ção da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br). As regras têm como objetivo proteger o investimento que a Folha faz na qualidade de seu jornalismo. 
Se precisa copiar trecho de texto da Folha para uso privado, por favor logue-se como assinante ou cadastrado.
3  https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2019/08/exercito-frances-contrata-escritores-de-ficcao-cientifica-para-imaginar-futuras-
-ameacas.html.                                                                                                                                       
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vice-diretor da Fundação de Pesquisa Estratégica da França, explicou que a iniciativa envolve prever “quaisquer hipóteses sobre 
o futuro fora dos procedimentos burocráticos usuais”.

Ficção e realidade
Não é à toa que o ministério francês da Defesa decidiu usar a ficção científica para prever cenários e situações do futuro. O ro-
mance de 1865 de Jules Verne, “Da Terra à Lua”, mostrava três pessoas sendo enviadas à lua em uma espaçonave com algumas 
semelhanças com a missão Apollo 11, que 104 anos depois, em 1969, chegaria ao satélite. Já em seu romance de 1914, The World Set 
Free, Herbert George Wells apresentava explosões baseadas na ciência atômica.

Epígrafe
Lê-me como se em todos os filmes de Hollywood os extraterrestres aterrassem em favelas no Rio de Janeiro e não num qualquer bairro 
granfino de Washington ou Nova Iorque e percebessem todas as línguas que se falam neste planeta (menos o inglês), e tudo isto porque há 
muito que se sabem que Tupi ou not Tupi, já nem é bem essa a questão. 

Patrícia Portela (Dias úteis) 

Epílogo da peça em um só tempo: 
O chevette ano 1988, ano em que não nasci, ainda resiste ao tempo. O chevette ano 1988 está na garagem da minha avó, Inês, ou 
Amelinha, que aprendeu a dirigir aos dezesseis anos, pois não era uma mulher de esperar. 

Natasha Centenaro 
É jornalista, mestra em Letras – Escrita criativa, e 
doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS (CNPq), 
com estágio doutoral na Sorbonne Université – Faculté 
des Lettres. Escritora, dramaturga, professora e minis-
trante de oficinas e workshops de escrita criativa, dra-
maturgia e literatura de autoria de mulheres. Autora de 
duas vezes draMática (EDIPUCRS, 2018). Coordena a Pre-
missa – Palavra e arte. Integrou a coletânea do Prêmio 
Lila Ripoll de Poesia 2010. Vencedora do Prêmio Litera-
cidade 2014 Jovem autor com o livro de contos Aquela e 
outras mulheres, também selecionado no Prêmio Sesc de 
Literatura 2013-2014. O seu romance-peça inédito His-
tórias de silêncio para encenar foi selecionado no Prêmio 
Sesc de Literatura 2015.  Tem textos publicados em an-
tologias, revistas e periódicos. 
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Nina Rizzi
É poeta, tradutora, pesquisadora e editora; 
promove o “escreva como uma mulher!” - 
laboratório de escrita criativa com mulheres. 
Autora de tambores pra n’zinga (poesia, 
Orpheu/ Ed. Multifoco, 2012), A Duração do 
Deserto (poesia, Ed. Patuá, 2014), geografia 
dos ossos (poesia, Douda Correria, Portugal), 
quando vieres ver um banzo cor de fogo 
(poesia, Ed. Patuá, 2017), e sereia no copo d’água 
(poesia, Edições Jabuticaba, 2019). Coedita a 
revista escamandro – poesia tradução crítica; 
download de seus livros e mais informações 
em seu blogue a poema.  

sem saber dizer,
 olho a sarjeta mais suja
qualquer um podia saber que não há menina nesse chão
sem ter sido um rastro de violência
 
olho a sarjeta mais suja
e sei que não posso voltar a pisá-la
dormir sob dejetos, restos de obras e cimento
 
a menina pisada é ainda outra e outra
a menina quem poderá dizer se nunca mais sair da sala de psicopatologia
– isto que é chama, pedra, mãos, iml
 
é fraco dizer alguém
é fraco dizer animal
é tão fraco dizer os rasgos de toda história
 
2.
uma sarjeta é o lugar onde se deixar uma menina
uma menina é um ser vivente, um ser vivente é esse
que se atravessa e mata e nunca existiu
 
não vou mais pisar a sarjeta de quando era uma menina
sob as mãos do pai, do outro e do outro
todo e qualquer desconhecido
 
um senhor me pergunta se foi um poema que se salvou
como sede de qualquer morada
o claustro, senhor, não pisar qualquer chão
 
ser encarcerada é um ótimo ataque, lê-se numa vala
 
3.
a rua lá de casa é um aguaceiro pronto
a pisar, cair, uma abertura pra o fim do mundo
o fim do mundo acontece
 
cinco vezes por hora a cada onze minutos
é quando um ser vivente se converte em menina na sarjeta
sob as mãos de um, qualquer um ou trinta que é mais que gente
 
mais que gente não é um monstro um monstro
é mito ou é beleza
não existe beleza quando uma menina está na sarjeta
 
eu nunca mais vou à sarjeta, mas olha:
está cheia a sarjeta de outras meninas
eu sou ainda outra, uma menina que não pode ser mais
 
atravessamento- violência– fim—

fragmento, 2013
ah, dandara tinha cabelos tão lindos quando morria
o dourado cintilava cada fibra de encanto com deus
 
aquele homem que colocava sete árvores
de heine à luz da porta
 
– você é tão má para mim
dizia quando acenava seu melhor sorriso
 
a saliva de dandara diminuía quando morria
e lhe deixavam o dinheiro sobre a cama

sortilégios pra matar o meu benzinho
tenho uma escova de cerdas macias, como nuvem, como pixaim. agradá-
veis ao toque como meu corpo quando dói e cai a água fria.
a escova guarda muito dos meus fios. toda sexta-feira junto-os todos, fazendo um grande cocoruto de pêlo algodoado.
sexta-feira é também o dia que o pai chega de viagem. é caminhoneiro e nunca escova os cabelos. gos-
ta de se dizer o homem da família, ri bem alto demarcando sua existência na casa, em nossas vidas.
sento na beira da cama. o quarto não tem porta. da poltrona da sala me olha como me olham seus amigos quan-
do aparecem para beber, como me olha o professor e o médico. o mecânico da bicicletaria e o padeiro.
aperto as pernas bem firmes e tento manter no rosto a suavidade de cada esco-
vada. penteio até que o braço doa, até que o couro da cabeça doa.
uma escova cheia dos meus pêlos.
quando já é tarde da noite e a mãe deixou toda a louça limpa, chão limpo, carne curtindo nas ba-
cias com banha, alho e sal, do jeito que o pai gosta, viro para dar boa noite, mãe.
o pai ronca alto e um cheiro acre de álcool envolve a casa pequena.
agora todos já dormem.
retiro um a um meus pêlos da escova, enrolo meu cocoruto. o maior que já fiz. o pai sem-
pre diz que uma mulher com pêlos é uma mulher nojenta.
pego a lâmpada que escondi entre as calcinhas e a esmigalho firmemente, enquanto ouço na cabeça de cho-
ros abafados de mamãe, o som grave do punho do pai em suas costas e o engasgo profundo e seco.
esmigalho até que seja puro pó em minhas mãos que sangram, puríssimas.
arranco a carne da bacia e estraçalho um pedaço, recheando-a com meu cocoruto de pêlos e vidro moído.
recito baixinho as palavras mágicas de mamãe: só teremos paz quando ele morrer.
fecho a carne, como costurando a minha.
beijo o pedaço ensanguentado.
eu sou judas.
salomé.
me beija.
me come, papai.
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Nina Zur 
É carioca, mestranda em teoria do direito, ética e construção da subjetividade 
(Puc Rio) e autora do livro A chance do corte (Editora Cozinha Experimental, 2018).

não basta a chuva
não basta santa teresa
ou os domingos, corpos que se escondem
trêmulos
sob a falta de luz
não havia presença
ou fome
quando escuro não há nada além do escuro
e nossos olhos fechados
até que eu disse
metade da nina vai bem, obrigada
a outra metade comedida
e você riu
sabendo que eu mentia
que provavelmente volta e meia mentirei
isso acontece quando somos estranhos
e o estranhamento
é altamente anti comedido
.
saudar demônios é o que fazemos
é o que temos feito
sobrevivemos, então
somos nosso próprio fim sem fim
nosso próprio purgatório
e fingimos que a vida é mais que isso
entornando garrafas
pedindo que esse ano alguém nos salve
à porta dos bares
mesmo que tarde
mesmo que tarde demais
como um filme de tantos apocalipses,
a esperança e um tombo
antes dos créditos
.
produzir o apocalipse, dançar com satã no meio dele
só assim podemos chegar em casa
brincar com os gatos
ter sono
ontem o vento arrancou árvores e ninguém pensou em suicídio
tivemos inclusive mais tesão
e você riu dos meus mamilos
sabendo o que eu dizia

um ruído
que não manifesta
é o manifesto
mesmo
um ruído de fundo
um ruído que me encerra
e à tarde morro com prazer
eu sei
agora sou uma sobrevivente
da minha própria morte
e cravo em mim uma bandeira
terras ocupadas
até que me canse disso,
uma mulher sem rosto
apenas gesto
apenas urro
apenas coice
e cólicas a cada mês
.
tento caminhar por essas ruas
e só ando em círculos
mas tenho o conforto
da ausência total de fé
e amanhã
de jeito cético
levantarei com novas broncas.

alguém perguntou
não há fuga?
achei que respondia
é no desejo que ela se manifesta
deixei suspensa a pergunta
porque não havia
como nomear a resposta
mas sentia ter restado algo
como uma forma de escolher as verduras
uma raiva emputecida e breve do Brasil
um copo americano com dois dedos de cerveja
uma mensagem às 2h36 da madrugada que resolvi não apagar
essas coisas não se deve apagar
dá azar
.
escolho os piores momentos pra ter crises de riso
e ainda assim não me olham
algo me acontece
às vezes me sinto um dragão
(sem a parte do fogo)
quando acordo com a garganta seca é de desejo que falo,
e reclamo do ar condicionado
com algum grau de satisfação
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Rafael Martins Gregorio
É jornalista, advogado, músico e escritor. Nasceu no inverno de 1982 e começou a ler com gibi e 
Ziraldo; a ver, aprendeu mais tarde, com Clarice e Torquato. Escreve desde a mocidade na zona 
norte da cidade de São Paulo, onde vive (mas há anos na faixa central). Compôs músicas que lançou 
em discos e shows com a banda Circo Motel e foi co-roteirista do filme “Raízes” (2019), entre outras 
criações fraternais. Nesses primeiros escritos, exibe fragmentos intuitivos de uma rudimentar 
deslembrança poética. Publica & divaga eventualmente em solodecontrabaixo.tumblr.com.

do mar, adjetivo feminino
fosse só a saudade
vá lá
mas é essa fixa vontade
de ti
um abrigo
um lampejo
um aviso banhando em neon
o céu sujo do bairro
à aurora
três ou quatro
sós
quarteirões
entre nós
e uma rede fiada a ausência
saliva
desejo
e memória
 
foste só, saudade
vá lá

utilidade
não conserta a pia
não fixa o ponteiro
desafeita a dispêndios
 
matéria, não cria
leniente bombeiro
de estéreis incêndios
 
dissona a harmonia
tensiona o estribilho
oblitera a trama
 
se negligencia
a razão e como filho
pródigo o perdão reclama
 
quase nunca inteira
equação, é metade
ou mais nulidade fria
 
fração virgem, beira
porém, a visão da verdade
tal coreografia
 
não canta boleros
não ergue conceitos
mundana planície
 
silencia em versos
de sonantes pleitos
sua vã superfície
 
é ela, a poesia
deslumbrante e inútil
o cálculo ao menos paga os próprios vícios
a poesia, não
sorri contida
pede cigarros

manha da manhã
presto atenção no que sonho
pressinto o que sou
desatento
um mantra
meio hippie meio falsário
desterrando a existência enquanto plana
pelas ruas pelas suas
sempre à mão o samba a ponta o contra
temporal
feito mágica
do umbigo emerge um universo
 
variam a cor e o tom do anseio
mas não falha
é desejo forte
sob nuvens turvas calmas
faz brotar questões apátridas
outonais
insuspeitas
ganham corpo tal qual horas
como recorrentes sustos
de que se esquece
na manha da manhã
 
duas gardênias pra você
com elas quero dizer:

pronomes pessoais
se quer saber, não me sobraram manchas de vinho tinto.
 
ainda lembro de cada uma das curvas tortas no caminho
as frases que não fiz você dizer
e os
seus
surdos silêncios cegos
mas se levantar os olhos fosse crime,
perpétua
a cada vez que vejo o sol sobeja só e decadente
uma memória
que de triste mas tão triste
assim que lágrimas
de dor uma memória a mais linda menção do amor

o poeta
ele ou ela
é mesmo chegado no flerte
com a morte
transita
no indizível limiar
da consciência
sempre entre o a e o e
(entre o há
e o quer)
é esquivo
não lhe satisfaz o pouso
da abelha
ou a
florada
da camélia
e é por isso que apelo a que se 
perdoe a poeta
feminino ou masculina
não sabe o que faz
(mas sabe como)
 
vê nos muros
o poeta
ele ou ela
uma porta
outra porta, menor, para os gatos 
e os cães
uma janela
e mais uma
janela
e não lhe sacia a janela
nos parapeitos da vida se permite

banhar de sol
esse malabarista
do acaso
 
ah!
 
e se cai a poeta
lhe ou lha
e estatela-se no chão
há de sorrir antes do impacto
podeis verificar
ó legista voz sóbria
da concretude
esteta
abre-se em reluzentes
dentes
o cadáver lírico a parar o trânsito 
e sincopar o fôlego
do cidadão atrasado
às 11h30 da manhã de um dia
claro
de outono
 
e em sua lápide há de constar
navalhado em pedra por mãos 
proletárias que
a culpa, se existiu, foi do sol
que brilhou distinto sem avisar
do a ao e se lê romances
é
valeu a pena
meu chapa

banho de sol
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Rafaella Elika Borges
Dê me papel e caneta, sem hesitar, escreverei sobre mim, você, nós e tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer nessa 
história e a tinta penetrará a folha marcando até o outro lado com todo esse vazio sobre o qual escrevi. Rafaella Elika 
Borges nasceu em 1995, Cuiabá – Mato Grosso. Estuda Psicologia na UFMT. Contista, cronista e metida a romancista. É 
amante da psicologia, filosofia, cosmologia e suas deliciosas vertentes. Escreve porque tem um cérebro que necessita ver 
o próprio reflexo, seja num espelho, vidro de ônibus, num papel de caderno ou até na tela de um computador desligado. A 
autoafirmação mantém sua existência e assim ela finge que existe.

P ela estrada linear e abandonada que liga o Monte de 
Juan com a vila de Santa Maria, havia um cemité-
rio antigo onde fui para conseguir algo temporário 
e ajudar em casa com alguns trocados. 

Fui recebido por um velho magro e de estatura baixa, cur-
vado como um bambu pressionado dos dois lados, tinha uma 
barba de anos não feita, catarata no olho esquerdo e a pele en-
rugada como uma torta murcha e fria. Usava uma camisa de 
algodão já encardida, calça marrom e uma sandália gasta que 
sustentava os pés cascudos, seus cabelos eram cinzentos até 
o ombro e levemente grisalhos perto das orelhas e possuía so-
brancelhas grossas e brancas que pesavam o olhar intimidador. 
Me recebeu com gestos ariscos, olhos esquivos, mas me em-
purrou a enxada na qual apoiava o antebraço em um gesto de 
aceitação e se virou para entrar em uma cabana que havia perto 
da grande capela ao lado dos túmulos. Eu dormia no fundo da 
igreja que tinha no canto do cemitério, acordava antes do sol, 
dobrava minha esteira e saia para cavar as covas. 

O cemitério era praticamente abandonado, cavávamos as 
covas para passar o tempo. 

Muitas vezes eu tentava remendar uma conversa durante 
o trabalho, mas o velho nunca dava abertura, só me olhava de 
canto enquanto a catarata pulsava. 

Com isso, meus dias eram finados, como os moradores do 
lugar. O último defunto fora uma senhorinha de noventa e sete 
anos que morrera dormindo. Ouvi comentários dos parentes 

presentes no enterro sobre seu comportamento bonançoso 
diante da vida. Também ouvi que tricotava à tarde toda em fren-
te ao rádio da cozinha enquanto rezava o terço mentalmente. 

Trágico, porém era minha rotina.
Via crianças sem culpa sendo enterradas, idosos esque-

cidos pelas próprias famílias, pais de família mortos por 
peste, mães de família espancadas até a morte e inclusive, 
certo dia, um matador de pulso áureo.

Estranhei um homem com a alma em condição tão sórdida 
como aquela ter sido aceito tão mansamente pelo velho.

“Enterre ali”.
Apontou para uma cova que ele mesmo fizera ao lado do bar-

raco onde dormia.
“Não podemos enterrar ali, está muito perto de onde 

dormimos”.
O velho fez uma cara murcha e pesarosa, como se somente 

aquilo o fizesse sorrir novamente.
“Por favor, enterre-o ali, não me importo”.
Por favor, de maneira certa, estava fora do vocabulário do ve-

tusto ranzinza.
Notei que certo tempo depois de ter enterrado a senho-

rinha católica, havia me tratado com mais polidez e civili-
dade. Não mais cuspia quando me via sair da capela ou pe-
dia as coisas com rispidez e autoritarismo, havia deixado 
de ser prepotente e rezava todas as manhãs para a imagem 
de Nossa Senhora na capela onde eu dormia. E antes da 

velhinha ser enterrada, ele cavara uma cova e enterrara 
um homem cuja personalidade era de um anedotista nato. 
Ouvi os familiares comentarem baixo sobre as histórias 
que contava, as desculpas que inventava e demais coisas 
sobre seu jeito chistoso de levar as coisas. Após o enterro, 
não passara meia-hora para o velho me puxar de lado e 
começar a contar relatos, talvez não reais, sobre sua vida. 

Narrou a história de uma necromante que certa vez pedira 
para ler-lhe o futuro da palma da mão e ele recusara com des-
dém a oferta da mulher, que, em seguida, começara a descrever 
piamente seu caráter, sua insuportabilidade, seu pedantismo e, 
de certo, sua presunção. Acreditava que a vida deveria ser leva-
da do modo como ele via que deveria ser levada.

“Não só você, mas seus procedentes e sua cidade sofre-
rão com sua arrogância”.

Disse-me que a mulher soltara tal frase e imediatamente 
empeçara a sussurrar palavras em uma língua estranha e que 
balbuciava seu nome no meio das frases desconexas que lan-
çava de dentro do capuz marrom que usava. Prontamente, ele 
começara a sentir dores na cabeça e um misto de emoções to-
mara seu coração, ele não sabia se chorava, se sentia medo, se 
queria matá-la ou se simplesmente poderia ignorá-la. Logo que 
as dores cessaram, ele balançou a cabeça rapidamente e cuspiu 
no chão ao notar que a cigana desaparecera. Deixara o merca-
do e me dissera que a partir do dia que recusara os serviços da 
mulher começara a ter cefaleias infindáveis e costumava fazer 
coisas das quais se arrependia constantemente.

Terminou a história e sem demora soltou uma gargalhada 
rouca e velha para fora da boca.

Depois da certa história não conseguira entender mais nada 
em relação ao velho.

Por que mudara bruscamente o comportamento? Por que 
queria tanto que eu enterrasse o homem ali, se as covas só co-
meçavam a ser cavadas quinze metros longe da capela?

“Tenho vergonha em admitir, mas... este homem é meu 
irmão”.

Me assombrei.
Isso já explicava por que ele queria tanto que o defunto fosse 

enterrado perto da Igreja, mas ainda não me explicava seu com-
portamento mutável. Eu queria não pensar na verossimilhança 
de que aquela história era realmente verdadeira, de que os fatos 
juntados dariam na resultância de que ele fora amaldiçoado por 
uma necromante a absorver o comportamento das pessoas que 
enterrava e que até agora ele realmente não tinha notado isso. 
Eu não queria pensar naquilo, mas tudo me empurrava para o 
fato de que eu precisaria dar um jeito naquela situação, senão 
pessoas inocentes pagariam pelo pecado de um só homem.

Se ele enterrasse seu irmão iria se tornar um assassino in-
clemente, eu precisava enterrá-lo em vez do velho.

“Deixe que eu cuido dele para o senhor”.

“Eu imploro, não me tire o direito de me redimir com meu 
irmão, deixe-me enterrá-lo como um último perdão”.

Por que ele havia de ter enterrado aquela velhota tão 
boazinha logo nessa hora? Não podia recusar deixar o ho-
mem enterrar seu próprio irmão, mas também não podia 
deixar ele se tornar um homem corrompido com minha 
concessão. Eu precisava intervir.

Fomos dormir e eu fiquei à noite inteira a pensar em como 
eu impediria que o homem ressuscitasse um espírito assassino 
sem que eu tirasse seu direito de enterrar o próprio irmão.

Eu precisaria matá-lo em seguida, era o único jeito, eu sabia 
que não me perdoaria pelo resto de minha vida, mas eu precisa-
va pensar nas outras pessoas.

Acordou antes de mim no outro dia e começou a preparar o 
corpo do irmão, lavou com água e sabão e massageou seu rosto 
antes de passar o extrato vegetal para o embalsamento simples 
do corpo. Eu fiquei do lado de fora da capela maquinando um 
jeito rápido de matá-lo sem machucá-lo ou desrespeitá-lo. Eu 
estava com o antebraço apoiado na ponta da enxada o aguar-
dando me chamar para levarmos o corpo para fora.

Ele me gritou de dentro da capela e levamos o defunto para 
fora em cima de uma tábua enorme de madeira que usávamos 
para embalsamar os corpos, colocamo-lo dentro de um caixão 
de madeira que ele mesmo fizera há umas semanas atrás e en-
quanto ele batia os pregos na tampa eu ressumava frio, tinha 
calafrios que me invadiam de tempos em tempos.

A cada martelada uma nova brisa infestava meu corpo in-
ternamente. Não sabia qual era a melhor hora para matá-lo 
de uma vez. Eu protelava o feito, pois queria que ele pudesse 
se despedir por completo do defunto.

“Que você descanse em paz com Nossa Senhora e São Lon-
guinho, santo que pecou como você, meu irmão”.

Ele martelou o último prego três vezes. Na terceira, ele abriu 
e fechou a mão por completo num ato de descanso e conclusão.

Era agora.
Eu levantei a enxada paralela ao lado direito do meu rosto e 

casquei uma pancada certeira no ouvido direito do velho. Ele 
estremeceu levemente e enrijeceu o corpo desfalecido em cima 
do caixão de seu irmão.

Estava feito.
Eu só precisava enterrá-lo junto como um ato de remissão da 

minha parte.
Havia terminado de jogar o último restolho de terra que ha-

via sob minhas botinas. 
Agachei e tirei o rosário que usava em volta do pescoço, pen-

durei na pequena cruz que finquei em cima do túmulo de ambos 
e levantei, fiz o sinal da cruz e me aliviei em pensar que acabara 
de salvar a vila.

Após beijar meus dedos, senti uma dor de cabeça infindável, 
escarrei no túmulo e fui beber alguma coisa, bem longe dali.

são longuinho 
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Núcleo de Artes Cênicas do Instituto Itaú Cultural e no Centro Cultural São Paulo. 

F az muito calor, os vidros do trem estão embaçados 
de respiração, a respiração de tantas caras com 
as peles grudadas, jogadas contra as paredes e ja-
nelas. O ar denso tem cheiro ácido de cansaço e 

dor. São apenas sete horas da manhã de segunda feira e à 
medida que tento me apoiar, sinto o tremor de tantas per-
nas para as quais ficar de pé já não é possível. Sete horas 
da manhã. Segunda feira. A vida se torna inviável. Não há 
problema, é a desvida – que nem sequer se merece morte 
– a exigência para aquela multidão de olhos baços, bocejos 
ininterruptos e fones de ouvido.

 Eu tento respirar. Eu tento, eu tanto de mim devoro e re-
gurgito para acender no olhar um brilho que divaga e sonha. O 
peito pesado me dificulta, mas a beleza da paisagem urbana e 
frígida, entrecortada pelo vapor de corpo ainda existe nas jane-
las da CPTM. Esse ar difícil se puxa forte para manter o pulmão 
respirando, mas ao menos vejo que um moço diante de mim 
sorri. Um sorriso largo e fácil que também desperta em meus 
lábios uma certa vontade de movimento, ele comenta alguma 
coisa sobre a falha no trem à frente e segue sorrindo. O calor au-
menta, o trem parado enquanto um vendedor grita exumando 
os restos de moedas de carteiras vazias, ele passa com dificul-
dade, bagunçando a multidão apinhada de corpos.

 Sinto o calor aumentar, um filete de ar quente junto à base 
de meu pescoço me parece indistinto até que o ruído denun-
cie uma respiração. O trem volta a caminhar, sacudindo os 
seres humanos de um lado para o outro, no entanto, meu pes-
coço e minhas orelhas seguem aquecidas pelo ar alheio, tão 
próximo que partículas de coisas infectas que habitam o seu 
pulmão se depositam sobre minhas curvas. Um arrepio co-
meça bem pequenino e em um segundo parece demasiado 
lento, quando sobe por toda a minha coluna. Asco, me causa 
arrepio. Eu não consigo ver seu rosto, mas tento desviar. Não 
me interessa que cara tenha, não me interessa. O balançar 
inconsequente do trem arranca meu corpo-coisa de onde 
está e o joga contra o estranho de quem tudo o que conheço 
é a temperatura de seu corpo e a textura de sua pele, já tanto 
mais do que conheço da maioria das pessoas. Não posso ver 
seu rosto, mas o respirar me parece emoldurado por um meio 
sorriso e espelhado encontro o moço da frente: finalmente 
entendo a razão daquele sorriso. Às sete horas da manhã de 
uma segunda feira nada, nada é gratuito.

 Sem que qualquer mão áspera de um homem enlace meu 
corpo, eu me imobilizo. Meus músculos me agarram os os-
sos, habituados com o porvir mulher, como se já esperassem 
o desfecho forçado e ríspido do corpo de um macho. Toda a 
poesia com a qual eu poderia preencher estas linhas se esvai, 
aqui, de agora em diante, só há corpo. Corpo no mundo, mu-
lher no mundo. Um saber ser fêmea coreografado pela vida 
que silencia minha boca e me impede os movimentos, meu 

corpo que paciente espera receber seu homem, as sete da 
manhã de uma segunda feira, na CPTM.

 Estação Corinthians-Itaquera. A parada do trem derruba a 
alça fina de minha blusa de cetim preto, percebo meus seios 
tímidos debaixo de uma camada parca de tecido que hesita em 
cobri-los. A porta se abre. O empurra-empurra me aproxima 
ainda mais daquele estranho, o moço do sorriso gratuito acha 
graça maior ainda quando pousa discretamente seus olhos en-
vergonhados no pequeno pedaço de cetim que me protege da 
nudez. Minha boca se abre sem que saia dela qualquer som, por 
um momento penso que vou falar, mas percebo que a coreogra-
fia das mulheres me impõe uma espera até que um outro ho-
mem queira vislumbrar os lábios de uma boneca inflável. Na 
verdade, são dois. Dois que me percebem quase nua, encostada 
num rapaz que se delicia com a pele macia de um pescoço de 
mulher. De uma mulher estranha, silenciosa e passageira.

 Toda feita de ausência permaneço ali, sentindo minhas es-
cápulas devorarem minhas orelhas, como se débeis tentassem 
proteger os meus ouvidos de alguma fala pornográfica. Minha 
garganta travada me impede qualquer reclamação e nos entre-
meios e tramas de seus músculos lembro da vovó dizendo: É 
melhor não reagir, vai que ele te bate. Elas, as mulheres mor-
tas e passadas foram fiandeiras de cada uma de minhas veias 
prostradas de medo e nojo, elas me ensinaram a dançar estes 
passos e os caminhos marcados que meus braços conhecem ao 
agarrar em vão meu próprio corpo.  Os olhos deles me devoram, 
ao menos os voyeurs veem minha cara de terror, minha palidez 
e meus lábios que tremem, contrariando toda a imobilidade de 
mim. O rapaz de trás que naquele exato momento provoca um 
certo volume entre minhas nádegas desconhece meu terror. 
Em algum lugar de si ele pensa: Ela está gostando.

 Todo o fluxo de passageiros desembarca em uma estação, e 
todos eles, meu amante desconhecido e nossos voyeurs me dei-
xam para trás. Tateando minha calça, noto a umidade. Minhas 
pernas tremem até que eu note meu próprio suor frio. Sento 
num banco do trem, apertando contra o peito a mão úmida e ge-
lada, sem saber se me felicito por aquele homem não ter ejacu-
lado em mim, ou se choro porque meu corpo se ejacula de pavor.

 Os cabelos das minhas têmporas estão grudados, minha 
visão nublada por uma gota que escorre entre meus peque-
nos cílios, arrumo a alcinha da blusa de cetim e noto meu 
peito tão molhado, com aquele brilho de corpo de atriz pornô 
depois de um golden shower. Ele não gozou em mim, eu não 
senti qualquer prazer ou encanto, mas meu corpo transborda 
de um suor tenso e ácido. Um suor que me cobre de quem eu 
não sou. Meus seios parecem maiores, minha pele tem um 
brilho plástico, talvez o mesmo que se tenha esvaído de meus 
olhos. A rigidez dos músculos não se atenua e eu fico ali, pa-
ralisada, com a boca aberta e o corpo cheio de ar, inanimada 
e inflada pelo ar quente daquele dia.
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Baldo e a sola furada

Baldo se abaixou, deitando a mão na terra.
É, tá quente, seu Ferreira. Não te falei? É essa terra amaldiçoada. Sabe, o senhor pode não tá tão longe da verdade. 

Cadê o seu filho?
O homem foi buscar o filho na casa. O garoto veio, apoiado em duas muletas, um dos pés enfaixado. Baldo 

observou sua palidez, usando um macacão sem camisa por baixo, todo suado. Me conta o que aconteceu, rapaz. O pai 
saiu logo atrás. Conta pra ele, filho. Ele entende dessas coisas. O garoto apontou o chão sob os pés do detetive.

Eu tava brincando com meus primos, senhor. Os menores com caminhões de madeira e os maiores de pega-pega. Eu 
tava correndo com o tênis novo que ganhei no natal, e aí de repente senti uma dor muito forte no pé e caí. Quando fui 
olhar, a sola tava com um buraco e meu pé também, minando sangue. Parecia que eu tinha pisado num prego. Comecei 
a gritar e a mãe veio lá de dentro pra acudir. Começaram a procurar o prego pela grama, a criançada toda enxotada pra 
dentro de casa, com medo de que pisassem também, mas a gente caçou e caçou e não encontrou nem prego, nem farpa 
de madeira nem nada parecido. No pronto-socorro, o médico disse que não tinha nada no buraco e costurou.

A mãe saiu da casa, secando as mãos num pano de louça. E isso tem três semanas, e o guri só piora. Teve febre e tudo.
Baldo acendeu um cigarro, cravando os dentes na bunda do filtro antes da primeira tragada. Teve febre todos os dias? 

A mãe franziu o cenho. Todas as noites, na verdade. Ah, sim. O detetive olhou em volta, analisando o chão. Lembra onde 
foi exatamente que aconteceu, rapaz? Não, senhor. Eu tava correndo, não lembro direito. Não tem problema. Vocês ainda 
têm o tênis que ele usou no dia? O furado? Tá no quarto dele. Já pego pro senhor.

Baldo sentou na ponta da varanda. Apontou com o rosto a cadeira mais próxima, olhando pro rapazote. Ele se deixou 
cair ali, apoiando as muletas no colo. O pai só observava, tentando evitar que o rosto se crispasse numa careta, sem su-
cesso. A mãe reapareceu com o tênis.

Baldo o pegou e virou. O solado tinha um buraco da grossura de uma caneta na altura do calcanhar. Puxou do bolso 
um saquinho, desamarrou e salpicou um pouco de pó. Nada. Resmungou. Então entregou o tênis ao garoto. Cospe aí, 
filho. Em cima do pó. Cuspir, o senhor disse? Isso, não precisa ter vergonha não. O guri cuspiu. E logo uma fumacinha 
cinzenta se ergueu de onde a saliva encostou.

Baldo encarou os pais. Ele não tem falado nada estranho esses dias, quando tem febre? Não, senhor, responderam o pai e 
a mãe juntos. Então ainda é tempo. Baldo pegou o saquinho, entregou pra mãe. A senhora tem açúcar em casa? Claro. Então 
bata um pouco de açúcar com água, qualquer semente de fruta e tudo que tiver dentro desse saquinho aqui. E traga pro garoto 
beber. O que tem aí dentro? Sálvia, sal, alecrim e algumas outras ervas. Tá bom. Semente de maçã, pode ser? Pode, sim.

Enquanto a mãe preparava a bebida, Baldo se aproximou do rapaz. Abriu seus olhos, checou as orelhas, tateou o ca-
belo suado, e por fim pediu pra ele abrir a boca o máximo que pudesse. Investigou. Ah, sim. O pai se aproximou pra ver 
o que o detetive via. O senhor descobriu algo? Sim, já vai ver.

A mãe veio com a batida esverdeada. Baldo a entregou ao moleque. Quero que você beba isso de uma vez só, enten-
deu? Não pode parar no meio. O garoto pegou, cheirou e olhou de perto a bebida antes de virá-la em três grandes goles. 
Então apagou, o copo rolando dos dedos. Os pais se agitaram. Se acalmem, é assim mesmo. Deitou o garoto no chão, 
puxou seu queixo, enfiou os dedos em pinça no céu da boca e puxou. Nada. Tentou de novo, com mais força. A mão saiu 
com um pedaço de algo amarelado na ponta.

Minha nossa senhora, o que é isso? A mãe apertava as mãos contra o peito. O pai chegou a centímetros do negócio. 
Um dente? Exatamente, seu Ferreira. Como que um dente velho desses foi parar na boca do meu filho? Ele subiu pelo pé, 
seu Ferreira. Não tem mais problema, tá resolvido. O seu garoto tá bem, ele vai ficar bom. A boca vai sangrar ainda, mas 
logo para. Me chamaram a tempo. Vou voltar daqui a dois dias pra ver como ele anda. E pra salgar a terra. Vou trancar 
o pedaço de onde veio esse dente pra evitar outros acidentes. Isso que aconteceu aqui só acontece uma vez, quando 
acontece. Tudo bem? Não se preocupem. Quando eu voltar, acertamos o serviço.

Baldo deixou a casa com o osso no bolso. Fazia tempo que não via disso. Tivesse o dente florescido inteiro na boca do ga-
roto, não poderia mais fazer nada porque já não seria o garoto. A sorte que às vezes sorria, o adicional inesperado sobre o ser-
viço cumprido. Carregava pra casa um dos ingredientes mais caros e raros em sua profissão: um dente enfeitiçado de bruxa.
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parte da Coletiva Slam do Capim Xeroso.

AMOR-LATIFÚNDIO 
Minha amiga contando as presepada do cara
Dormia enquanto ela limpava a casa
Saia enquanto ela trabalhava pa pagar as parada
Se divertia, metia os pente, vivia contente
Enquanto ela, calada, silenciada, não podia ir sozinha nem pás batalha
Abri o Wikipédia e joguei lá, Latifúndio: Propriedade de grande extensão, pertencente a uma única pessoa que se caracteriza 
pela exploração de recursos
Lembrei da música da Rita, amor é latifúndio, sexo é invasão
Virei pa minha amiga e falei: Porra, isso aí é amor-latifúndio
 
Ceis começaram a se relacionar e cê foi logo desmatada
Ele patrolou a terra do coração, pra ficar tudo nivelado, organizado, de acordo com o gosto do patrão
Depois vieram com as sementes e regaram por dois anos
cê plantou carinho, bejinho, aqueles negócio gostosinho
Enquanto ele vinha com as semente da espécie sacanage
Se liga Renato, ingrato, quem planta sacanage colhe solidão e o caralho A4 sim.
 
O Patriarcado-latifúndio ensina todo dia que amor é posse e tem que encher barriga
Que relação é investimento social, é afeto transformado em capital
O patriarcado ensina que gozo é pagamento, é unilateral
E q se mina quisé, tem q fazer assim uma troca, vai que rola, rôla
O patriarcado ensina que não existe terra demarcada, que mereça respeito
Peito, coração, mente dos outros é propriedade da economia da nação
O patriarcado ensina que ser latifundiário de uma relação é administrar os gado com eficiência e pagar pouco justificando 
inteligência
 
Mas o amor-latifúndio, não contava com nossa astúcia
Não contava com o movimento das sem terra, sem afeto, sem reciprocidade, que mesmo destruída tão cada vez mais unida
De mão dada, pa mostrar pas gurizada
Que pa deitar vai ter que pagar pedágio
Pa rola, vai ter que pedir bença
No Slam do Capim Xeroso vai ter que cola, mas pra me ouvir falar
Pq se amor é latifúndio, as menine tão em greve.

  Cloridrato de Afetolina
Essa poesia contém cápsulas revesti-
das de Ácido Lírico
Uso oral, adulto,
ou a partir do primeiro vício
 
Cada cápsula contém:
25 mg de Afetolina, 30 mg de Amorpro-
pilina,
Artelina, Épicorante,
30 mg de Omundo Émaiorqueisso Cara-
lhol, H2ódio,
Cloreto de Putássio e Ácido Lírico
 
Afetol é indicado para o tratamento de:

Falta de ar, dor de cabeça,
baixa autoestima, frio na barriga,
ansiedade, seráqueéelealiousóparece?,
temores, tremores,
palpitação, fobia social,
insônia, Sônia
E de tudo que existe,
ou nem chegou a existir
De tudo que encheu e tirou tudo de ti
 
Eu aprendi o significado de dicotomia
Quando amei
e não fui amada
Quando me cura
e me mata

 
Afeto vicia
É a droga que cura a droga,
da abstinência
Afeto afeta afetos,
fitas, fotos, fatos, fica, esperto
 
Porque a vida
é uma drogaria
Esse medicamento é contraindicado 
em caso de suspeita de dengo
Não leia Bula
Leia Bruna.

 Ave Poesia Marginal
Cheia de marra
A luta é conosco
Maldita sois vós entre as artista
Bendito é o fruto da vossa performan-
ce na pista
 
Putas Marias
Mulheres de luta
Rogai por nós que grita
Agora e na hora da morte de cada dia
Também
 
Ave Dandara
Cheia de garra
Mulher de luta
Bendita suas faca
E suas disputas
 
Angela Davis
Nunca se calou

Nós quer saber
Marielle Franco
Quem foi que matô
 
Salve, Roberta
Estrela D´alva
Maria Fulô
Seus filho e suas causa
 
Ave Terrena
E a Luh maza
Naruna
Tieta
Pacha e Ana
 
Djamila Ribeiro
Nivea Sabino
Conceição Evaristo
Lupita Nyong’o
E Amorim
 

Elisa Lucinda
Linn da Quebrada
Claudia
Carolina Maria de Jesus
Maria Firmina
Maria Bonita
E todas, todas as possibilidades de ser 
Maria.
 
Ave Poesia Marginal
Cheia de marra
A luta é conosco
Maldita sois vós entre as artista
Bendito é o fruto da vossa performan-
ce na pista
 
Putas Marias
Mulheres de luta
Rogai por nós que grita
Agora e na hora da morte de cada dia
Amém.

Ave Poesia Marginal

AFETOL
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Fluxos

É bem verdade que ando meio perdida por esse canto da cidade e já me acostumei com a possibilidade de não en-
contrar um sorriso sincero nessas noites tão iguais. Talvez eu tenha perdido a fé ou algo tenha morrido dentro 
de mim. É que a minha rota repetida tem me tornado tão confusa, que já não sei o que é dia e o que é noite. Tudo 
não passa de tempo gasto em frações, onde tentamos encontrar saídas para nossos labirintos particulares, e eu 

me perdi por aqui há muito tempo. Já nem saberia te dizer o quanto, tanto que meus olhos já se esqueceram de como é o 
mar, mas eu ainda posso sentir minha alma ser liberta por suas ondas. Ainda posso sentir a brisa leve contra o meu rosto, 
mas já não lembro da sensação de ser banhada por suas águas. Já não sei mais o que é ouvir o mar arrebentar na beira da 
praia e o que antes era melodia suave para meus ouvidos, hoje não passa de um fiapo de lembrança preso pela memória.

A brisa daqui não me encanta, é tão pesada que mal consigo respirar, sou sufocada por essa rotina massacrante. O re-
lógio caminha sempre em um ritmo tão acelerado que é difícil controlar o tempo, logo ele marcará oito horas novamente 
e eu terei que despertar para o mundo, ainda não consegui pregar os olhos. Não existe mais ninguém por aqui, todos se 
foram, só me restou o eco das risadas pelos cômodos, ressoando em meus vazios e eu vagando por entre essas paredes. 
Ninguém poderia imaginar a luta que travamos aqui, eu e a solidão.

A neblina pesada e escura da noite logo vai dando lugar a um dia cinza, bem no horizonte é possível ver algumas faixas 
de luz penetrando a densa camada de ar. Eu só consigo lembrar do nascer do sol à beira mar, a luz amarelada do nascer 
do dia se misturando ao azul do mar, tornando suas águas esmeraldas raríssimas. Minha pele ainda salgada, molhada e 
arrepiada com a brisa fresca, posso me sentir novamente abraçada pelo novo. É tudo tão majestoso de frente ao mar. Tenho 
todas essas sensações vivas dentro de mim, como se fossem hoje, como se meu corpo ainda repousasse sobre a faixa de 
areia fina daquela praia no fim da trilha. É engraçado que, mesmo em dias pesados como hoje, com tudo que não me deixa 
dormir e em meio a todo esse caos, essas lembranças funcionem para mim como meu colete salva-vidas.

Faz frio, às vezes a vida pode ser muito clichê. A única coisa que pode me aquecer agora é um copo de café, mais um 
clichê. Meu corpo dói e eu já nem saberia dizer o porquê, talvez reflexo de noites mal dormidas e do excesso de álcool. 
Seria até engraçado dizer agora o quanto tenho bebido, é sempre o caminho daqueles que ficaram pelo caminho, um 
modo de aliviar a dor de não se encaixar em nada e tudo que já fiz nessa vida para me adaptar a normalidade foi em vão. 
Não há barulho mais ensurdecedor que o ecoar das nossas falhas.

O relógio da cozinha marca sete da manhã, o dia se revela melancólico. O mundo corre apressado lá fora, pessoas a 
caminho de mais um dia de trabalho, indo para mais um dia de rotina e eu aqui, absorta por minhas próprias ilusões. Em 
alguma época, cheguei a acreditar que tudo daria certo, como se toda a ânsia de me achar pudesse me mostrar um ca-
minho seguro. Sonhava ter a liberdade de dançar minha própria melodia, não esperava ser conduzida pelo ritmo massa-
crante da cidade. Talvez, minha inocência tenha sido sufocada junto com os amores que carrego em meu peito. Ou tenha 
perdido o meu lugar no mundo e hoje me perceba agarrada às lembranças, como se elas pudessem me manter viva. E eu 
que pensei que tinha o mundo nas palmas das mãos, me vejo sem pertencer a nada, entregue a mais completa solidão.

Um dia, já quis conhecer o mundo, sonhava ser mar e acordar cada manhã em uma praia. Novas paisagens, novos ros-
tos, um mundo de descobertas pela frente, um caminho de infinitas possibilidades. Eu era outra, tinha mais vida, mais 
cores, queria ser infinita, hoje só quero que tudo acabe antes das oito e não falta muito. Não é tristeza, sabe, nem deses-
pero, é o completo nada, o vazio do meu reflexo frente ao espelho. Eu perdi meus sonhos, presa nesse canto da cidade, 
nesse quarto/sala, acorrentada a coisas que não me comovem, já não sei mais como faço para achar o meu caminho de 
volta, nem como fui colocar todos os meus sonhos trancados dentro desse apartamento.

Já são oito, é hora de tentar sair desse labirinto. A água quente desce queimando meu corpo, despertando o pouco de mim que 
ainda estava adormecido, uma última olhada na paisagem pela janela do banheiro. É só concreto e cinza, já tenho certeza do que 
não me prende aqui. Recolho o pouco que pretendo levar comigo, algumas roupas, fotografias velhas, meu velho diário. Tranco à 
porta desse mundo, como se a partir de agora tudo que habita entre essas paredes não fizesse mais parte de mim. Não sei para 
onde irei, não tenho estradas pré-definidas, hoje só preciso me encontrar com o mar e me libertar em suas ondas.

Tita Martinuci
Jornalista e revisora de texto, com conhecimento em diagramação de revistas e jornais.
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Vasco Farrusco Mendes Águia 
Nasceu em Lisboa no ano de 1997. Durante o ensino secundário desenvolveu o gosto pela geologia, que o fez entrar para 
o curso de Engenharia Geológica e de Minas no Instituto Superior Técnico em 2015. Para além de se ter aventurado no 
escutismo durante vários anos, tem um gosto especial pelo alternativo, que se estende pelo campo da música e ganha 
contornos nas linhas poéticas que quer trazer cá para fora. Já quis ser cientista, futebolista, mas nunca pensou em escrever 
poesia, até ao dia em que nasceram os primeiros versos no “canteiro” da sua adolescência. Semente é o seu livro de estreia.

Dia bom
Olha pela calada
sem dar tréguas a um laço
sedento em unir duas margens
que se sentem tocar,
mas que não se tocam,
por somente sentirem,
que ao tocar, se tocam.
 
Fá-la sentir-se perto sem perto se chegar,
fá-la amar sem pensar
em sequer pensar em amar.

Desejo
Espreita pela greta,
sorrateiramente…
e num ápice,
volta lentamente
a mim, a ti e aos demais
que deixaram a vida
para viver,
verdadeiramente.
 
Esconde porque consente.
Sente com alma
e por isso esconde,
delicadamente.
 
Caem lamentos
do tempo de outrora,
tempo de beijos sedentos,
de um dia sem hora.
 
E o tempo muda
quando as folhas caem,
para que a alma se sacuda
de desejos que não saem.
 
O vento, outrora teve de ser o vento que não quis.
E quem lhe dera nunca ter sido
se não uma brisa feliz.

É cedo
É cedo para tudo.
É tarde porque um dia foi cedo.
E até ser tarde não foi nada.
E quando foi tarde era tanto!
 
Foi cedo um dia
porque tardar era o pulsar de tudo.
Deixa ser tarde, mas deixa ser.
Só é tarde até deixar de o ser.
 
E depois vais cedo demais…
deixou de ser tarde.
Deixou de ser cedo.
Deixou de ser.

Erro
Língua crente
que ascende e se dissolve,
que cria e se move,
ansiosa de viver.
 
Lábios quentes e carnudos
que ondulam de viver,
que se vestem de prazer,
e nus se beijam, sem querer.
 
Brilha a chuva
para se ver:
espelho d’alma
no meu ser.
 
Correm ventos de madrugada
e cedo lavam corpo insonso.
Mente a leste, desnaturada.
Frio de morte percorre o osso.
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QUARTA-FEIRA SEM CHUVA 

Melissa chega às dez da noite em casa, cansada. “Não dá tempo para ir ao bar”, pensa. Deixa as roupas pelo 
chão da casa, despindo-se devagar, como que abatida por leve tristeza ou vítima de um sossego preguiçoso. 
Entra no chuveiro, planeja permitir que as águas façam cócegas em sua nuca, mas a queda vem forte. Desisti. 
Olha os pulsos marcados. Sem dor. O calor faz-se sentir. Mesmo com o banho, não há alívio imediato. Procu-

ra o telefone celular. A quarta-feira a convoca para novas emoções. Verifica as marcas novamente, somem devagar. Caso 
abandone o celular sobre a mesa de centro, com certeza, não haverá vestígio delas no fim de semana. “Será que a moça está 
no bar? Foi embora?”. Reflete sobre as alternativas. Ir ou ficar.

Em um bar periférico de Cuiabá, Sandra aguarda a chegada de Melissa. Respira lentamente. Considera o lugar escuro, porém 
excitante. Vigia a bolsa aos seus pés, que está presa pela sola do sapato direito. Pensa na mulher que ainda não chegou e se o 
encontro será igual aos anteriores. Passa a mão pelos cabelos domados por um rabo de cavalo. Céu azul em noite quente, sem 
chuva. “Quarta-feira, dia ideal para despertar meu dragão imprevisível”, pensa. Sente-se ridícula. Depois imagina o êxtase.

O rapaz beija a namorada. “– É hoje, né, Israel? Toda a quarta-feira?”. A moça pergunta. “– Sim, amor. Sabe como é. São 
clientes especiais”. A jovem beija-lhe a boca ardentemente. “– Porra! Também terei uma noite daquelas. Verei aquele velho 
babão, do cassino clandestino. E, em seguida, o vereador”. Ela suspira. Israel a segura nos braços e a beija. “– Seja serena, 
Serena!”, diz, rindo copiosamente da brincadeira desgastada.

Melissa está no bar. O silêncio ainda não constrange as moças. Sandra sorri. Pensa na intimidade entre elas, e no des-
conhecimento que cada uma tem da vida da outra. Melissa bebe o vinho barato que lhe trazem. Deseja verificar o celular, 
ver se há recado de sua secretária. A reunião de amanhã será pesada. Quer esquecer o dia duro e o futuro de lutas diárias 
na empresa de seguros. Sandra mexe no rabo de cavalo, estuda os lábios de Melissa. Imagina que no dia seguinte perderá 
pelo menos trinta minutos da primeira aula. Quer ser arquiteta, viver na Argentina. Elas aguardam, conversam trivialida-
des: calor, trânsito, crescimento demográfico...

Israel se perde no caminho. Especula por quais motivos as mulheres mudaram o local de encontro. Sorri. Pensa no dia 
em que duas desconhecidas entraram em seu site e combinaram um ménage à trois com práticas BDSM. Três pessoas in-
cógnitas até aquele dia, conhecidas tão somente pelos seus codinomes. Lembra-se que Melissa e Sandra solicitaram uma 
conversa privada e, de repente, lá estavam os três escolhendo lugares e como procederiam com os desejos em comum. 
Israel encosta o carro em frente ao bar. Percebe a animação das jovens. Inspeciona a mochila. Não esqueceu nada. Cordas 
para Melissa. O chicote que Sandra gosta de utilizar para dominar os insubordinados. Além do figurino típico: máscaras, 
corpete, arne, coleira + trela, botas. Desce do automóvel imaginando o quanto duraria esse triunvirato erótico.

Sandra tenta esboçar sentimentos de amor pelos parceiros de transa. No entanto, sempre se convence que é um negó-
cio. Melissa considera que o contrato está muito bem firmado. Pensa que é possível viver assim por pelo menos mais três 
anos, até estar preparada para um relacionamento sério. Israel deseja se casar com Serena, e que o casal se aposente dos 
programas sexuais. Porém, teme que Serena goste demais do que faz. E que ele mesmo, ao ser chicoteado por Sandra na 
coxa esquerda, não consiga abandonar o prazer que retira dos apetites sensuais das garotas.

Melissa, ao retornar do motel escondido nas entranhas da Cidade Verde, verifica as novas marcas nos pulsos e sente 
os sinais que Sandra deixou em suas costas. Caminha até a geladeira e degusta o vinho do Porto que havia esquecido na 
geladeira. Olha o relógio, já é quinta-feira. Hora de dormir, para suportar o dia difícil de trabalho. Antes imagina se deveria 
repetir essas experiências também no fim de semana, com parceiros diferentes.

Sandra sai do banheiro e vai direto para o computador. Logo mais terá aula. Desiste de acessar o Facebook. Distrai-se 
fantasiando com Melissa amarrada em sua cama. Levanta-se, acende um cigarro, abre a janela e observa a madrugada 
florescer emoções indescritíveis.

Serena está deitada no sofá, adormecida, um ronco baixo pode ser ouvido. Israel a olha com tesão, vendo-a formosa em 
sutiã e calcinha vermelhas. Pensa como adora fazer sexo com a namorada ao amanhecer. Sorri e pensa que ela ficará feliz, 
se, ao despertar, tiver um belo café da manhã à sua espera e rosas vermelhas para animar o dia.

Wuldson Marcelo
É corintiano apaixonado por literatura e cinema. Possui mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea e graduação em Filosofia 
(ambos pela UFMT). É autor dos livros de contos “Subterfúgios urbanos” (2013, Editora Multifoco: RJ), “Obscuro-shi: contos e desencontros 
em qualquer cidade” (2016, Carlini e Caniato: MT) e do infanto-juvenil “As luzes que atravessam o pomar e outros contos” (2018, Carlini 
e Caniato: MT). Escreveu e dirigiu os curtas-metragens “Se acaso a tempestade fosse nossa amiga, eu me casaria com você” (2015) e 
“A garota que existiu dentro de um mistério” (em pós-produção). É editor da revista virtual Ruído Manifesto.
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Zainne Lima da Silva
Capricorniana de 1994, é filha de Nara (Bahia) e José (Pernambuco). De Taboão da Serra-SP, é professora, 
bonequeira, contadora de histórias, prosadora e poeta. Autora de Pequenas ficções de memória e Canções 
para desacordar os homens (no prelo), ambos pela Editora Patuá. 

i_ourives
acordar com uma pedra em cima do coração
escrever sobre a pedra
(limpar a pedra
analisar a pedra
moer a pedra
polir a pedra
entalhar a pedra
adornar a pedra)
ser apenas vitrine para que a pedra brilhe.
 

 

ii_anatômico evolutivo
ver-como
o corpo se comporta quando nu
onde dobra onde alonga onde enrijece
as cores que o pintam os pelos os poros
as ranhuras estrias celulites
os caroços as pintas as cicatrizes
de catapora de vacina até de violência doméstica
onde é úmido onde é seco onde é encharcado
e por que
o sangue a pele a unha o cabelo o cílio a sobrancelha
fungos bactérias inflamações putrefações obturações
sons de espirro tosse riso choro engasgo gozo
contrações expulsivas
corte e costura
ver-como
o corpo se comporta quando nu
ao nascer
ver-como
o corpo se comporta quando nu
ao transar
ver-como
o corpo se comporta quando nu
ao morrer
ver-como
o corpo deixa de se comportar
quando pó

 

iii_memórias do cárcere
amei homens
cujo prazer era gozar o silêncio
principalmente quando deviam explicações
para eles silenciar era uma escolha
um repouso para quem o direito do dizer
esteve sempre e sempre garantido
 
eu descobri o poder da garganta
para quê calar se estive muda nos corpos
de minhas tetra tatara bisa avó
se estive quieta em Eva e em Maria
se meu único som legítimo fora o gemido
de choro dentro de um navio negreiro
 
o silêncio para mim é cárcere
não fico quieta não ficarei
gritarei cada vez mais alto em prateleiras públicas
forrando os livros com os meus nervos
de aço sim mas humanizados e raivosos
furiosos desvairados excelentemente polidos
no uso poético de cada palavra minha
 
se um dia me calar será em fogueira de papéis
censura aniquilação do pensamento da expressão
ainda depois de morta
estarei cá em meus livros a falar
sobre memórias de libertação.



R E V I S T A   L I T E R Á R I A
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