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Há uma reflexão de Barthes que rende ótimas polêmicas. O intelectual lembra que a nau dos Argonautas sofreu vá-
rios reparos. Ao colocar tábuas novas no lugar das antigas durante a jornada, os aventureiros desembarcaram de 
um navio completamente diferente daquele que haviam embarcado. Contudo, era a mesma nau de Jasão. Por quê? 
Barthes aponta que a natureza do barco se manteve a mesma porque os tripulantes o denominavam assim. Essa 

provocação, a um só tempo, fustiga linguistas, filósofos, críticos de arte etc. Queremos usar a metáfora do navio para tratar das 
novas tendências da literatura e perguntar: o que escrever que já não tenha sido escrito?

Para respondermos, convém dar um passo atrás. O compromisso das vanguardas com a inovação instalou uma paranoia nos 
autores e no público. Romper com o passado era a pauta monotemática das vanguardas que, como era esperado, consumiram-se 
em autofagias. No auge dos movimentos europeus da primeira metade do século XX, uma enorme competição estética gerou a 
ansiedade patológica pela novidade e pela negação. Os questionamentos foram se radicalizando a ponto de romper com a palavra, 
com o código alfabético desenvolvido a duras penas. A semiótica lançou sua bula: “tudo é texto”. Uma pintura, uma escultura, a 
fachada de um prédio e as letrinhas que boiam na sopa de legumes compõem escrituras e, portanto, seriam literatura.

É claro que os primeiros registros humanos foram, na verdade, inscrições em cavernas. Comunicação em essência. 
Contavam a história de caçadas, das primeiras plantações e criações, da vivência organizada em pequenas comunidades. 
Vieram as civilizações com seus hieróglifos e ideogramas. Dez mil anos depois, surgiu a poesia visual recebida como li-
teratura sem palavras. Tratava-se de questionar o código de comunicação por ser ele supostamente muito limitado. Além 
do mais, as fórmulas convencionais de linguagem era acusadas de operar como programas de perpetuação das desigual-
dades. A vanguarda foi desmontando o antigo navio tábua a tábua, substituindo consensos por novas perspectivas até que 
surgiu um novo barco com o mesmo nome, mas completamente diferente. 

O resultado dessas reformas em alto mar foi diverso do que se passou na nau dos Argonautas. No caso dos gregos, as tábuas 
eram trocadas por outras da mesma madeira, ou seja, a metáfora da troca questionava a autenticidade e o ineditismo da obra, 
mas mantinha a mesma natureza comunicacional. No caso das vanguardas, o que se colocou no lugar das tábuas velhas não fo-
ram tábuas novas e sim papelão barato ou o que mais fosse escandalizar. Esse novo barco ainda mantinha o nome de literatura 
porque não souberam inventar nada que boiasse tão bem. Tudo passou a ser texto: palavras, desenhos, colagens, esculturas de 
gesso, cimento e neon. Essa radicalização de ruptura fez com que, em alguns casos, a literatura perdesse o maior valor que tem 
– a comunicabilidade. Esse canto da sereia é tão confuso que os leitores acabaram por entupir os ouvidos de cera de abelha.

Hoje a vanguarda tornou-se um fantasma, um morto que perambula com o qual conversamos aos tropeços. De vez em 
quando essa entidade fala e não é ouvida. Outras vezes falamos com ela e não obtemos resposta. De qualquer forma, é uma 
referência incontornável que “nos atrai, nos deslumbra e estimula” – como diria Caetano. O que resta a fazer não é, defi-
nitivamente, minar a palavra nem as narrativas convencionais. O que de mais inovador podemos fazer é uma literatura 
que narre o que ainda não se narrou, o que é recusado, sonegado, escondido ou silenciado. Essa é a verdadeira missão dos 
Argonautas de hoje: dar voz a novos narradores em paisagens diferentes. O marinheiro contemporâneo não vive de fazer 
furos no casco para sabotar a própria missão. Entendemos que não há problema algum em navegar num barco literário 
que se transforme com o tempo, desde que não afunde. A Pixé continua a velejar...
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ARTE E/OU LITERATURA

Qual a relação entre identidade e arte no contemporâneo? Pelo menos três pontos de conver-
gência podem ser elencados diante do questionamento: os modos de ler literatura, o estado de 
implosão dos conceitos e a reacomodação (sempre tensa) desses conceitos. 

A aproximação entre identidade e arte é acontecimento histórico-cultural. Ao trazer ques-
tões identitárias contemporâneas, a expressão artística emerge no conjunto de variadas representações. 
A aproximação está, tanto no plano da linguagem (polissêmica), quanto nas teorias estéticas que ten-
tam compreender o híbrido ou o multifacetado, fruto das experiências humanas. Identidade e arte são, 
portanto, fenômenos transitórios. Assim é possível acessar os códigos das identidades a partir da arte 
e vice-versa. É um espaço exploratório em constante estado de tensão, pois ao evocar identidades, evo-
cam-se entidades, normalmente geradoras dos preconceitos e estereótipos. Então, é o tempo de novos 
modos de ler literatura? Estão esvaziados os critérios de autor/obra/estilo/texto/sentido? 

A ruptura pregada pela semana de 1922 se clareia no movimento de uma elite paulistana, conservado-
ra e hegemônica presente até meados do século XX, quando grupos de escritores rompem com os temas 
e as estrutura sem, contudo, se desvencilharem completamente da tradição. Mário de Andrade compre-
endeu muito bem esse apego às “teorias-avós” das quais dificilmente no desvencilhamos totalmente. 

Nesse caso, a questão se mantém: houve rompimento entre modernidade e pós-modernidade ou implo-
são/adoção de conceitos? Parece-me que as discussões atuais apontam para um “novo universo”, refor-
çando o que Duchamp assevera sobre a força da representação por “meios mistos”. Não há arte puramente 
visual ou exclusivamente verbal. Muito ao contrário, uma se re-faz com a intervenção da outra. Imagem 
e palavra funcionam no sistema sígnico de que são revestidas. Com isso, estaria em curso uma mutação 
daquilo que define o literário no contemporâneo? O campo literário teorizado por Bourdieu, talvez, esteja 
a requerer cautela de uso. A busca do escritor não seria mais a tradição literária, nem das artes plásticas, 
tampouco da arte das ruas, mas a junção desses lugares simbólicos num mesmo campo semântico.  

Quando Néstor Canclini defende o hibridismo cultural nos países da América Latina tem em mente 
o conceito básico no quadro das referencias teóricas da comunicação, da arte e da técnica, cujo centro 
está no diálogo intra e extra cultural que envolve, principalmente, o erudito, o popular e o de massa. A 
América Latina é fruto de mesclagem de ordem simbólica que, desde o século XV, concorreram para 
a formação dos países, numa relação conflituosa tradição/modernidade/pós-modernidade. As culturas 
são de fronteira e as artes articulam-se para se se ampliarem, como aconteceu com as manifestações de 
vanguardas do início do século XX e que hoje são revisitadas em experiências radicais. O contemporâneo 
nas possibilidades da problematização/reacomodação das tradições, ou não.

Olga Maria Castrillon-Mendes 
É professora do Curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, dos Programas de 
Mestrado Profissional em Linguagem/PROFLETRAS e Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários/PPGEL/UNEMAT. É Sócia Efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres e da 
Academia Mato-Grossense de Letras; Líder do Grupo de Pesquisa “Questões históricas e compreensão da 
literatura brasileira” (CNPq/UNEMAT/2002). Integra os Grupos: RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura 
de Mato Grosso (CNPq/UFMT). É autora de Taunay viajante: construção imagética de Mato Grosso (Cuiabá: 
EdUFMT, 2013) e Discurso de constituição da fronteira (www.unemat.br/publicações/e-book, 2017), além de 
artigos em periódicos e coletâneas nacionais e internacionais.

NUM PESCAR DE OLHOS
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VERBO NARRAR
Eu lírico
Tu cômico
Ela dramática
Nós trágicos
Vós bucólicos
Eles satíricos

Ninguém épico
Todos encomiásticos

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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MÃE DE MIM 
Um dia encontrei-me cansada da maternidade, 
Disseram-me que a beleza dos infantes superaria tudo,
Mas esgotou-me o espírito altruísta do amor ilimitado
Desejo o silêncio companheiro da solidão solteira

Gritos de mãe ecoam por meus ouvidos até no sono, 
enlouquecem-me os combates fraternos intermináveis,
a Távola Redonda em minha própria cozinha triste,
a decidir-se entre cavaleiros juntos e injustos

Os filhos dominaram todo o meu tempo lindo de mulher,
ocuparam-me as horas como um filme tediosamente longo, 
sou incapaz de provar intervalos comerciais na mente,
escapismo deixou de ser recurso de um romântico fugitivo

Se choram, suplico por emudecimentos diurnos de paz, 
desenho estradas de fronteiras em minha mente cansada,
rotas alternativas de distanciamento da condição de mãe, 
deixei de me arrepender em pranto das escolhas pretéritas

Pensamentos egoístas não me deixam menos mãe,
mas me alimentam o futuro só meu novamente, 
perdi parte do meu próprio espetáculo adulto,
ganhei plateia que briga e chora ferozmente

Por vezes, só quero um tempo conjugado no singular,
uma cama sem criança em saltos sobre a gente, 
um banho amoral sem torcida lutando à porta
creio que sofro de uma maternidade sufocante 

SOBRE AMORES 
E LIMOEIROS 
Por entre a fresta do piso e da parede, 
Surgiu forte e encantador, 
De uma beleza enganadora, 
Os espinhos já despontavam rígidos, 
Enfim, teria um limoeiro no chão de casa 

As manhãs de sol intenso sobre o piso, 
O suficiente para lhe dar força e confiança, 
Cultivado com dedicação doméstica e sentimental, 
O limoeiro tornou-se parte de minhas paisagens,
Junto ao cimento, edificou-se charmosamente, 
Pude admirá-lo em momentos de silêncios de vida.

O encanto era real, a beleza era evidente, 
Ele era o que sempre foi, sem enganos.
Minha visão carente de obra-prima 
Turvou-se por conta própria, 
Por desejo há muito acumulado, 
Queria um limoeiro na minha terra.

Alertado por amigos e denunciado pelo radar materno,
de conhecimento histórico e de aprendizagem prática,
de vivências saborosas e de enganos cítricos, 
Ela anunciou “não é pé de limão”
“É mato”. 

Adilson Vagner de Oliveira
É professor na área de Linguagens do Instituto 
Federal de Mato Grosso, Campus Avançado Tangará 
da Serra, fez mestrado em Estudos Literários pela 
UNEMAT e doutorado em Ciência Política pela UFPE.
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Adriano B. Espíndola Santos 
É natural de Fortaleza, Ceará. Em 2018 lançou seu primeiro livro, o romance Flor no caos, pela Desconcertos Editora; e em 2020 o 
livro de contos, Contículos de dores refratárias, pela Editora Penalux. Colabora mensalmente com a Revista Samizdat. Tem textos 
publicados em diversas revistas literárias nacionais e internacionais. É advogado civilista-humanista, desejoso de conseguir evoluir 
- sempre. Mestre em Direito. Especialista em Escrita Literária. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.

PAREDES OBLÍQUAS

Falo, antes de tudo, que é um experimento estranho; estranhíssimo, 
diga-se de cara. Não estou nos melhores dias de minha vida, abso-
lutamente, e pensar isso me permite dizer o que quiser, para arejar, 
imagino. Não engulo o sucedido com Jéssica Almada. Penso que foi 

deveras covarde comigo; com todos, aliás. Falavam abertamente que era muito 
amada. Mas o amor não lhe bastou, intuo... Tantas vezes. Incontáveis vezes, lá 
estava, penso que para socorrê-la. Avalio que era depressão profunda. Dizia re-
petidamente que era incapaz, além do mais. Pensar que ajuizava assim, sobre 
sua incapacidade, é um conflito enorme para mim, sendo ela, penso, uma mu-
lher imensa. Tinha duas especializações, neurologia e cirurgia geral. Aquelas 
mãozinhas ágeis e delicadas não comportavam, ou queriam expelir, a ansie-
dade. Você não sabe de nada, Fernanda, a minha mente trava, trava, percebe?! 
Eu não consigo sair do lugar, disse certa vez, aos prantos, lembro. Aí, elaboro 
que há uma pausa no tempo. Ficamos meses sem contato algum, não por nada; 
não foi orgulho de minha parte, quem sabe exagero, penso, mas desejei arden-
temente preservá-la de minha intrepidez em resolver as coisas. Logo depois, o 
relato descorado que deixou a nódoa indelével, concebo, Imagine se estivesse 
em um corpo que sabota seus passos, seus atos, num espezinhar constante, 
disse. Refleti que uma médica gabaritada, como mamãe dizia com carinho ao 
lembrar-se dela, não conseguiu se desvencilhar da dor. Julgo que não tolhi 
seus passos, muito menos deixei de lhe apoiar, sobretudo nessas tortuosas ve-
redas da medicina, e penso que isso me libera de uma pena maior; mas deixei 
escapar a florzinha do meu jardim com o vento forte que passou, suponho. Não 
se preocupe comigo, dizia, em tom de despedida; e imagino que, em todos as 
vezes que isso acontecia, ia se despregando um pouco da vida. Amamo-nos e 
nosso amor, sorrateiro, velado sob sete chaves, hoje só interessa a mim; e, por 
isso, descarrilho essas palavras de diário, compreendo que seja melhor assim.
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Adriano de Paula Rabelo 
Nasceu em Minas Gerais. É doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Tem sido professor em 
universidades do Brasil e do exterior, atuando também como tradutor e editor. É autor dos livros de contos Desabraçar (São 
Paulo: Patuá, 2018, finalista do Prêmio SESC de Literatura) e O amor é um abismo furtivo (São Paulo: Aglaia, 2020), além de 
Ouriço: Senso incomum (São Paulo: Aglaia, 2019), coletânea de aforismos. Os dois poemas abaixo fazem parte de um projeto 
em desenvolvimento, explorando o grotesco por meio da sátira.

Raimunda 
e Ronara
Cara e bunda
Bunda e cara
Uma e outra
Carabunda 
Bundacara

Há por aqui um pastor 
Pastor que não tem cajado
Que urra um discurso inflamado
Berrando ditos de amor
Leva ao curral do Senhor
Cordeiros sem brio – gado.

Esse lobo travestido
Homem de gravata e terno
Ameaça como Inferno
O soberbo e o descrido
O biquíni e o vestido
Zurrando coisas do Eterno.

Bíblia à mão, o dedo em riste
Provoca um transe demente
E alguém lhe traz um doente 
Aleijado, cego ou triste.
Farsa no palco se assiste:
Um possesso treme e mente.

Então esse homem divino
Convoca a cadeia da prece
E uma cadeia aparece.
Vocifera aos céus um hino
Toda essa gente sem tino
Que cutuca a Deus sem messe.

Mugir, grunhir em uníssono!
O enviado dos profetas
Vai formando almas morfetas
Das quais é inflexível dono.
O semeador do sono
Suga à transcendência as tetas.

Lá, no lupanar da fé,
Laranjas vêm por inteiro.
Mais de uma a cada cordeiro.
E essa gente a andar de ré
Chupando cospe na sé 
Sementes que viram dinheiro.

Deus é vendido ao gentio
Cujos parcos cobres se dão 
Ao implacável gavião.
“No meu pastor eu confio!”
Exclama o pobre homem pio.
Crê-se no pastor, em Deus não.

Enriquecido a usurpadas!
Ninguém na gentalha vã
Ouve passos: “tan-tan-tan!”
Nem vê de cabra pegadas
Nem sequer trilhas queimadas:
No altar gargalha... Satã!

Sextilhas do pastor
(A um vampiro de almas)
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nesta cadeira em que me sento
sentam outros

madeira de árvore derrubada
retirada de sua altura...
do topo à raiz 

serve ao descanso de quadris 
em seu quadrado de pura dureza 
ainda assim anseio de caminhantes 
recém-chegados

o verniz cobriu teus veios mais antigos
mas a mão pelo sentimento sente
em teus galhos já extintos
os pássaros que ali 
cantaram

levanto-me e já não sinto fluir a seiva 
mas guardado no oco silêncio
estás ainda ereta e firme
além de podada e subserviente

és um nada a se topar se não te quero
és necessária 
quando me canso és cadeira de novo
de repente

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

contra a pedra esse atrito
ir recebendo dela sua dureza
e eu entregando o que tenho
de granito: esses sentimentos
secos e sem caminho - pela pedra...
passo e resisto, por acaso ela
sobrevive à aridez que compartilho?
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Para te mostrar
Como eu vejo
O quanto de desejo
Eu carrego ao 
Olhar
É preciso 
Um espelho
Instalado na
Retina
Do seu 
caminhar

ver onde meu olho
olha
precisar o quanto
minha íris
molha
só de
se espalhar

Para te mostrar
como eu vejo
o quanto de segredo
eu carrego ao
tocar
É preciso
um martelo
martelando as
quatro paredes
do
terceiro andar

pra te avançar
é preciso
dar um 
passo e voltar
pra trás.

TWO SEE

Caio Augusto Ribeiro  
É ator e diretor inscrito pelo DRT 0000651\MT. Começou os trabalhos como ator em 2009. Autor do livro 
“Porão da Alma” (clube de autores), Colecionador De Tempestades (Carlini&Caniato) e Manifesto da 
Manifesta (Carlini&Caniato), diretor do curta-metragem Réqueim Para Flores (2017). Fundador do coletivo 
de artes hibridas Coma A Fronteira. Atualmente desenvolve trabalhos levando poesias e processos 
criativos para as escolas e faculdades. Realiza oficinas voltadas para produção poética, arte urbana e 
teatro. Mas no fundo, prefere passar o dia no jardim olhando folhas e formigas.

descrer
aquilo que descreve
distanciar tanto
o pensamento da língua
a nação balbucia
o absurdo
da bajulação

expandir a língua
ao ponto
de mãe ser também filha

pronomes como
formas de
materialidade
da alma

gênero como
artificio
do amanhecer

casa como cidade
cidade como casa

não há carros
não há vagas

todo espaço
seja de transfigurar

estética não
estática

engenharia reversa no espírito
para viagens mais aceleradas

medicina
sonora
por meio de
fones de
olvido.

o futuro é
antiontem

POETAGEM FUTURISTA III
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MIRAGEM
Água turva,
lua de sangue,
sentimento de perda
e, sobretudo, na contramão 
da felicidade

Na miragem ao longe,
onde tanto olho
a imagem sobre a névoa,
fixo meus olhos
cujas tuas pálpebras não abrem mais
e nem de sabor amargo tem o fel

Hoje,
na certeza,
tua alma me chama, da qual
me presenteia com tua presença
e espera o meu regresso. 

Carlos Silva
Nascido em Limoeiro, PE, sob o sol em Aquário, é professor, escritor e pesquisador. Um dos 109 selecionados no Prêmio 
Poesia Libertadora (2019), pela Absurtos Editora e participou da Antologia Ruínas (2020), da Editora Patuá.
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OXALÁ

Nunca entendi por que chorava quando feliz. Havia uma ponta da felicidade que era tris-
te, opaca. Pergunto-me se por aí vocês também sentem isso. Essa inconstância, a furti-
vidade inevitável de algo que se quer eterno. Uma nesga fria cuja sombra lembrava-me, 
a todo instante, de que o que sinto quando feliz poderia ir embora. Cedo ou tarde, a feli-

cidade se tornava um continuum entre o antes e a falta do futuro, e o que sobrava pelas beiradas era 
uma tautologia: restava o que restava. Mas não quero falar daqueles fins. Quero falar do começo. 
Afinal, para mim, aquela ponta era apenas dúvida de que talvez nada durasse, mas que durava en-
quanto durava, e tudo se resumia a ser o que já era, uma repetição de si, tautologicamente falando. 
Assim, o começo é o importante, não a repetição de momentos: é o começo do choro sem tristeza.

E a felicidade começou numa noite de final de ano, meados de dezembro. Ela vestia vermelho, 
suava com os pés batendo forte no chão. Entendam: eu não sei nada de samba ou carnaval. Sei 
fingir sambar com dedos esticados para o alto, os pés se alternando por entre corpos que sabem 
realmente se mexer. Brinco meio pateta e nem me importo. Ela não. Ela nasceu lá pelos berços do 
carnaval, carrega a força dos Orixás no corpo e me olha com o rufar dos tambores batendo dentro 
dela. Filha de Xangô e Oxum, vibra com água e rocha. Samba de um lado para o outro, ri lá de longe 
para mim e eu aqui, dedinhos para cima. É o que é.

Perdoem-me misturar presente com pretérito. A felicidade faz isso comigo. Misturo o ontem 
e o hoje porque ainda meio surdo pelo surdo da bateria. O passo dela batendo na minha cabeça 
constrói a imagem exata do momento do começo do novo: um girar de corpo e os olhos fechados. 
Ali começava o que eu sempre quis e tinha certeza: não estaria só. Odoyá, Iemanjá.

 Felicidade é mesmo uma coisa estranha. Meus dedinhos continuam de pé. Ela se aproxima, 
se encosta em mim e me beija, discreta. Passa as mãos no meu suor, sinto o encaracolado dos cabe-
los. Desfaço-me na magia dos Orixás e sou dela. O começo. O tempo marcado na batida do samba. O 
perfeito do futuro e do pretérito. Duas línguas que se enroscam com a umidade do cangote da menina 
e a vida que se abre à frente, no quente da carne encoxada na minha. Vou entrando no ritmo dos seus 
quadris, os dedinhos se curvando e por um instante sinto o que ela sente. Coração com coração, pés 
enquadrados nos dela enquanto olho nos olhos. Cabem clichês neles: o mundo, o futuro, ela e eu. Meu 
amor, cabe tudo! Uma gota de suor que escorre pelo cantinho da boca, decidindo continuar descendo 
pelo resto do queixo. Sou eu que a salvei com um beijo e, nesse segundo, sambei.

Felicidade é isso: felicidade. Vê-la sambando, feliz. Bater de pés que moldam futuros. Nos-
sos filhos sambando por aí. Começou. Durará enquanto durarem os carnavais porque é o que 
é. Levarei meu amor para uma Mãe de Santo rezar, por via das dúvidas. Sumiu a pontinha da 
tristeza. O Xangô dela é forte. Não sei nem mais o que é fim e a Mãe de Santo me dirá de quem 
sou filho, para me encher de força, para me proteger daqui pra frente. Fui ao banheiro. Ensaiei 
uns passos escondido. Carnaval sem as cinzas da quarta-feira. Havia algo de ordinário em tudo 
aquilo e nós começávamos. Saí do banheiro e ela me esperava. 

Salve a grandeza de Oxalá.  

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

C aro leitor, “há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia”, tanto no reino da 
Dinamarca como no planalto central do Brasil. Parodiando aquele célebre personagem de Suassuna: 
não tenho provas, mas sei que foi assim. São mais que meras convicções! Bem, Aristóteles já nos lem-

brava, em sua Poética, que é verossímil que aconteçam coisas inverossímeis. Pois é, aconteceu mesmo e foi 
assim como vou lhes contar.

O fenômeno se deu durante um almoço em Brasília, no lago sul, em que estiveram presentes políticos e 
militares, reunidos pela predisposição à religiosidade e ao conservadorismo: Deus, Pátria, família. Na época, 
se anunciava levemente a onda fascista que viria resultar no impeachment de Rousseff. A combinação Deus 
e família tradicional tem, como todos sabemos, uma dose robusta de misoginia. Quase escrevi “dose cava-
lar”, mas fiquei com medo de ter que me explicar com os cavalos. Pois é, fontes fidedignas me relataram que 
entre risadas e orgias palatais alguém pejorativamente falou em alto e bom som dos “cérebros de ervilha” 
ali presentes. Todos riram e riram, mas as ervilhas não perdoaram e elas estavam por toda a parte: na maio-
nese, no molho do penne parisiense, no risoto de frango ao curry e no guisado com lentilhas que, também, 
olharam para as ervilhas com ironia.

 O problema do universo zumbi já era calamidade entre as ervilhas com mais clareza do que na nos-
sa realidade, mais atingidas que foram elas pelos agrotóxicos. Foi nesse contexto, num ambiente copioso 
também de fanatismo, que elas optaram em concentrar as ervilhas zumbis, sem possibilidade de cura, num 
exército contra a humanidade. Campos de concentração tinham sido constituídos para abriga-las. A histó-
ria é um fenômeno cíclico.

Os primeiros lotes distribuídos, em pacotes de 200 gramas, apelavam a nossa apreciação à organicidade e 
saúde: “Pisum sativum orgânicas”, exibia o pacote de papel reciclável. Não deu certo, para espanto da junta 
científica das leguminosas organizadoras do projeto. Foi sintonizando-se mais com a realidade humana 
brasileira de consumidores que criaram a linha de ervilhas zumbis que imitavam alimentos industrializa-
dos: “ervilhas sabor galinha”, “ervilhas sabor churrasco” etc. Embalagem de plástico ordinário, fácil de abrir. 
Foi um sucesso escandaloso. Inclusive, houve até lotes que escancaravam o interior do cavalo de Tróia: “er-
vilhas zumbis sabor bacon”. Eram rosadinhas. Vermelho, jamais.

O efeito foi devastador a ponto de deixar qualquer ervilha de cabelo em pé, se fosse o caso. Houve uma 
acentuada limitação cognitiva, dissonância mesmo, nas vítimas. As ervilhas zumbis destruíam os neurô-
nios da vítima, que foram reduzidas a um maniqueísmo radical, raso e extremamente dicotômico e se con-
tentavam com respostas prontas para qualquer pergunta. Ficou famoso, então, o bordão “mas e o PeTe?” no 
sentido de justificar qualquer sandice que fosse e a conivência com o mal escancarado. A esquerda foi redu-
zida em um único pacote: “comunistas”! Aliás, qualquer pessoa ou entidade que não rezasse pela cartilha do 
tresloucado líder da histeria coletiva nacional. 

A camada social que deveria sofrer o impacto destrutivo seria a elite, segundo projeto original, mas a coi-
sa caiu com intensidade nas massas mais desprovidas de recursos, criando o fenômeno esdrúxulo do pobre 
de direita, coisa de dar inveja a qualquer líder fascista de qualquer republiqueta de bananas. Ora, a revolução 
para massacrar os podres seria sustentada pelas próprias vítimas. Bem, não havia mais o que fazer com nos-
sas elites, retrógradas desde sempre. Como resultado, em 2018, alçou ao cargo máximo de nossa democracia 
representativa uma criatura indigna do voto de um cidadão, mas as ervilhas não se deram, bem, também, 
porque a liberação de agrotóxicos rolou solta, como nunca antes, aumentando-lhes a população de zumbis.

 Sobre o peso das palavras não mais preciso argumentar com as senhoras e senhores. Ora, hoje nin-
guém atira mais o pau no gato, impunemente. Medimos nosso discurso com a régua do politicamente cor-
reto, não é verdade? E bem verdade, também, que na dialética desse processo surgiu os defensores de que 
tudo é “mimimi”. Ora, sem dúvida cérebros atingidos pelas ervilhas zumbis, também. Frágeis mentes redu-
cionistas. Tempos de tensão, do saudosismo grotesco de uma unidade para sempre perdida, da hegemonia 
do macho, adulto, branco, hetero e profundamente especista.

 Cuidado com as palavras: as paredes têm ouvidos e as leguminosas também.

Dante Gatto
Natural de São Paulo-SP, professor aposentado da UFMT e da UNEMAT, colaborador do Programa de Pós-graduação 
de Estudos Literários. Escreveu e acompanhou a montagem de seis peças de teatro: Os vencidos (1985); A noite dentro 
da noite (1986); A Criação literária (1988); Amar, verbo intransitivo - adaptação (1995); Retorno ao futuro: a semana 
de 22 (1996) e A voz do povo: 500 anos de história (2000). A peça A noite dentro da noite, em 1990, recebeu o Prêmio 
“Textos inéditos do interior. Ano 90” do Projeto “Oswald de Andrade de Dramaturgia”, promovido pela Secretaria do 
Estado da Cultura de São Paulo. Publicou três livros de poemas: Poesias (1980); Unimultiplicidade poética (2005) e 
A Ferida e outros poemas (2015). Publicou vários prefácios e poemas premiados em diversos concursos literários.
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AMOR BANDIDO
vou tentar fazer poesia mais livre
e não truncada
do jeito que faço
estrangulada 
essa poesia retorcida e dificultada

vou tentar fazer poesia mais alada
não ao rés do chão
de pés acorrentados
agrilhoada
essa poesia suja e enjaulada

vou tentar amar mais a poesia
que não me pica
com presas de peçonha
gangrenando
cada parte antes boa de mim

mas ela cospe em meus lábios
é amante que não se deixa amar
a poesia que me ama
é aquela que me amarra
e mata devagar

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).
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VÓ NENA

Era sábado. Acordei cedo como de costume. A rotina de trabalho impingiu em mim o péssimo hábito 
de acordar cedo quando se pode dormir até mais tarde. Vovó jamais aceitava que me espraiasse pela 
cama para além das oito da matina. Vagabundo! Vociferava ela sempre que sabia que um de seus netos 

cometera tamanho sacrilégio. E eu, na inocência dada aos pequenos, nunca compreendi o motivo de todos 
nós passarmos as férias, justamente, na casa dela. Casa de vó tem seus encantos. Seus cheiros, sabores, e 
infindáveis possibilidades de diversão. Naquelas férias forçadas, confinados no casarão amarelo da esquina 
da praça, podíamos relembrar cada um dos vasos quebrados durante nossas brincadeiras. 

Vovó está linda, como sempre. Disse Titia Nélia. Eu a achei séria demais, comentou prima Alice, nojenta. Era 
obrigatório, pisar na casa e ir tomar bença da vó, não importava se a necessidade do banheiro ou a fome eram 
tamanhas. Vovó era prioridade. Kiko, meu primo mais velho, chegou e quebrando a tradição foi até a copa e 
acabou retirado de lá pela orelha. Tio Neco o levou até Vovó. Respeite sua vó muleque. Tininha, coitada, sempre 
muda. Parecia assustada, arrastava o pé e puxava os braços da boneca velha de pano como se fosse desmem-
brá-la. Prima Sofia tentou ralhar. Xiiiiiiiu, pediu Dona Rosa, a vizinha que fazia broas de milho divinas. 

Ali, naquela manhã de sábado, o centro das atenções, continuava sendo ela. Uma família matriarcal car-
rega em si uma tradição umbilical. Aquilo nos fortalecia, mas também revelava o que cada um tinha de pior. 
Todos queriam ver Vovó. Eu repeti o mesmo gesto de sempre: empurrei a porta de duas folhas do corredor e 
gritei um Vovó sonoro e sem fim que escorregou casa a dentro. Corri para a sala. Lá estava ela. Serena. Plena. 

Eu não entendia o motivo de todos estarmos ali e ninguém falava nada. Olhei ao redor e vi que Tia Preta 
não estava. Tio Zezé e a Dinda também não. Estranhei. Estranhei mais ainda o fato de serem nossas férias, 
mas ninguém queria brincar. Kiko tentando enxugar o choro, acredito eu que fosse por conta do puxão de 
orelha. Alice já não queria mais correr pela casa, só queria ficar de graça com Rodolfo, o filho da vizinha 
que estudava na capital, um poço de entojo. Tininha foi a única que, puxando meu polegar direito disse, 
vem vê. Tininha caminhava descalça pelo chão frio daquela manhã de maio. O piso de ladrilho vermelho 
com detalhes em amarelo nas bordas, já haviam perdido os contornos. Gastos pelo tempo, aqueles cami-
nhos guardavam nossos segredos. Tininha caminhava jogando uma espécie de amarelinha imaginária. 
Salteava os quadrados. Ora ficava num pé só, ora batia os dois no chão. Parecia mais segura perneta do 
que usando o par de pernas finas e brancas. Olhava para baixo, apontava o dedinho. Aqui bum,  e ria-se 
como se estivesse numa batalha naval. 

 Parecia criança que não cresceu. Ficou em estado de infância. Me olhava estática e depois ria. Veio, né. 
E ê foi. E ríamos. Eu ria da articulação boba e demorada que ela dava para as palavras. Tininha ia ser menina 
linda se não fosse esse problema. Tia Nélia um dia deixou escapar que foi porque demorou pra nascer. Zoraide, 
a fofoqueira da rua, falava outras coisas feias. Ninguém gostava da Zoraide por isso, exceto Tininha que todas 
as vezes que a via, acenava sorrindo, mas murmurava, boca uuda.  

 Fomos abruptamente interrompidos de nossa brincadeira embaixo da mesa. Já pra sala, os dois. 
Gritou o dono da razão, Tio Tonho. Nem vi quando chegou. Não deu o abraço costumeiro. Conduziu a mim 
e Tininha pelas mãos até a sala onde todos estavam como se fosse noite de Natal. 

Vamos logo antes que o sol esquente, alguém disse. Achei estranho que mãe não deu por mim nenhum 
momento. Tio Tonho me levava de um lado e Tia Nélia do outro. Íamos todos a pé, pela rua, descendo por 
trás da igreja. E eu não entendia porque ninguém tinha chamado Vovó. Puxei o tio e perguntei, cadê a vó? 
Xiiiiiiiu, novamente pediu Dona Rosa, a das broas. Tio disfarçando disse, depois a mãe explica. 

|No trote lento eu me perdia nos passos e soltando-me das mãos do tio alcancei Tininha que agora tinha eu 
numa mão e a boneca semi-desmembrada, que ia arrastada pelo chão, na outra. Vó não, vó não. Eu achando que ela 
queria ter ficado. Vó tá lá, vó tá lá. Eu querendo saber para onde que eu tinha que voltar. Vendo que eu não entendia, 
Tininha emburrava-se e eu ria. Mas sem barulho porque Dona Rosa estava na espreita desse deslize. Tininha an-
dava agora em zigue-zague, imitando caminho de cobra, parecia. De mãos dadas eu a seguia por entre a parentela.

O tempo e a caminhada cessaram. Paramos de súbito. Tio Tonho me pegou no colo e deu para mãe. To-
dos estávamos perto de uma caixa de madeira escura, grande, que brilhava na luz. Primeira vez desde que 
chegamos que mãe ficou comigo. Num gesto cheio de parcimônia enleou o braço no meu pescoço. Parecia 
chorar. Senti tristeza imensa. Mãe apertou meu corpo contra o seu, quase esmagando meu ar. Não enten-
dia aquilo tudo. Rostos sisudos. Tia Nélia irrompeu num chororô estapafúrdio e ninguém se importou. 
Todos miravam aquela grande caixa e iam, um a um, depositando botões de rosas brancas sobre a tampa 
com uma cruz desenhada. Era assim que ela queria, falou em soluções Dona Rosa. 

Eu, por cima dos ombros de mãe, via Tininha acenando para as árvores e não fazia senso do que ela 
queria dizer. Enquanto balançava faceira a saia plissada branca de detalhe floral feita pela vó apontava 
com o dedo algo que era só pra eu ver. Foi então que firmei o olhar na ponteira do eucalipto. Lá no alto e 
ao sabor do vento vi suas folhas parecendo mãos acenando um adeus. Vó lá, vó láaaa,  li a mensagem nos 
lábios de Tininha e então sorrimos cúmplices...

Edson Flávio 
Edson Flávio é cacerense, doutor em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso 
(PPGEL/UNEMAT) e pesquisador na área de Literatura. É autor de Aldrava (2020) e escreve desde quando 
descobriu seu amor pela poesia.



30 31REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

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

CÚMPLICES

Adélia sufocou o choro no travesseiro de penas de ganso. Quando se viu metida embaixo dos lençóis com um ho-
mem que não conhecia quase gritou. Calçou os chinelos que estavam perfilados ao lado da cama, vestiu o robe 
bordô e saiu aflita do quarto. Ao deparar-se com a escadaria, percebeu a dimensão superlativa do lugar em que 
nunca esteve. Forrado de mármore, o piso da mansão refletia a um só tempo os candelabros de cristal e as obras 

de arte que Adélia só vira em programas de televisão. Antes de chamar a polícia, mirou-se no luxuoso espelho emoldurado 
em rococós de prata. Vestia uma camisola cujas bordas estavam delicadamente arrematadas pelo pesponto de renda. Nos 
pés, a mulher calçava o chinelo de feltro bordado com letras douradas A.S, coincidentemente as iniciais de seu nome – 
Adélia Souza. Tudo o mais estava melhor do que de hábito: os cabelos mais brilhantes, a pele mais viçosa e os músculos 
mais rijos. Adélia percebeu que, além das unhas pintadas com esmero, aparentava estar com a silhueta mais fina. Na cozi-
nha, uma mulher de uniforme virava a omelete que exalava um cheiro apetitoso. Bom dia, dona Adélia! Usei o presunto de 
parma e aquele queijo que a senhora gosta – foi o que disse a empregada sem se virar. Frente ao fascínio que sentia pelo 
novo cenário em que se viu mais jovem, mais magra e mais rica, desistiu de precipitar-se para fora dali até que entendesse 
o que se passava. Sentou-se à mesa e passou na torrada a geleia de figo que nunca havia provado melhor. Enquanto Adélia 
avançava no desjejum, Eurico espreguiçava-se demoradamente no lençol macio de algodão egípcio. Resistia a acordar 
porque seu corpo quente era abraçado pelo grosso edredom de matelassê. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que reparou 
foi na enorme televisão em frente à cama. Em uma fração de segundo, Eurico pôs-se de pé assustado. Percebeu os lençóis 
desarrumados e o travesseiro ao lado ainda decalcado por alguém que acordara antes dele. Passou a culpar-se pelo abuso 
do álcool, hábito que o conduzia a situações constrangedoras como aquela. Mareado pela incredulidade, correu ao banhei-
ro do qual saía a luz amarelada que contornava o espelho diante da pia. Tomou um choque ao perceber que uma barba 
grisalha crescera sobre o rosto com o qual estava acostumado. De resto, Eurico continuava sendo ele mesmo: um homem 
de meia idade que ainda apresentava o priapismo matinal, alegria das parceiras ocasionais. Depois do divórcio, Eurico não 
dispensava o gozo fácil com as mulheres das boates que frequentava. Ao perscrutar seu corpo, pelo espelho admirou tam-
bém a banheira de louça branca equilibrada sobre pés de bronze em forma de patas de leão. Tudo ali era como nas casas de 
revista: piso de ardósia aquecida, luz modulada por sensores e descarga automática no vaso sanitário. Perambulou zonzo 
pelo quarto à procura de alguma roupa que pudesse vestir. Não demorou para encontrar no armário tudo o que precisava. 
Nos pés, usou o chinelo de couro tamanho 41, seu número exato. Curioso com o cofre aberto no interior do armário, Eurico 
conferiu o conteúdo. Além da bolada de notas estrangeiras que se empilhavam ao fundo, dos relógios de ouro de marcas 
importadas, encontrou dois passaportes. O primeiro pertencia a ele. Completamente carimbado de entradas e saídas, 
atestavam um Eurico barbudo, viajado e rico. O segundo era de uma tal Adélia cuja foto não reconheceu. O homem saiu 
do quarto desconcertado. Desceu timidamente a escadaria de mármore, atravessou a sala principal e chegou à cozinha de 
onde saíam os risos de duas mulheres que pareciam se conhecer há muitos anos. Não quis ser deselegante. Respondeu o 
bom dia da desconhecida de robe bordô e aceitou o café oferecido pela outra que lhe preparava as panquecas de que tanto 
gostava. Adélia e Eurico passaram a quarentena assim, próximos por cumplicidade. 



Caro amigo,

Andando-se três léguas
sete dias por semana
com dez litros na cabeça,
a água fica mais cara

Arando-se três alqueires
sete dias por semana
com dois bois levando relho,
o milho fica mais caro

Catando-se três arrobas
sete dias por semana
com dois sacos na cintura
o pano fica mais caro

Caro amigo,

Que mistério há
nas torneiras que não secam
nos garrafões de vinte litros
cheios e lindos
como balões azuis
de festas de aniversário?

Que mistério há
em tantos frutos sem época
nas prateleiras dos mercados
limpos, lustrosos
como maçãs sutis
de polpas envenenadas?

Que mistério enfim
nessas roupas que se gastam
assim que saem das butiques
chiques, fugazes
como uma pele gris
trocada por estar morta?

Caro amigo,

Não há falta de limites sem carência
e crédito sem lastro é doce ilusão
O suor é a medida do que se faz com o corpo 
A dor é a medida do que se faz com a alma 
A dor sua, a minha, a dor alheia

Deixo-te um abraço, um carinho
Deixo-te o que não tem preço
Dou-te tudo o que é de graça
pra te saciar e vestir

E, por favor, não agradeça
meu caro, a caridade

CARTA AO CAPITAL

Everton Almeida Barbosa  
É filho de nordestinos vindos da região rural da cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, para Cuiabá na década de 70. 
Vive em Tangará da Serra/MT. Nasceu em Cuiabá e se especializou em Literatura, desde a graduação e mestrado na 
Universidade Federal de Mato Grosso, até o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, sendo professor de Li-
teratura na Universidade do Estado de Mato Grosso desde 2006. É também músico. Foi instrumentista e diretor musical 
da Cia. de Teatro Mosaico (Cuiabá) e membro do grupo vocal Candimba (Cuiabá). Hoje coordena o projeto Corpo & Cordas, 
de música, poesia e contação de histórias, na UNEMAT em Tangará da Serra.
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Marcos Guinoza
Artista Convidado

BIOGRAFIA

Profissional da área de comunicação, formado em Jornalismo, Mar-
cos Guinoza trabalhou como subdiretor de redação da ZIPNET, um dos 
primeiros portais de internet do Brasil. Na sequência, foi editor-as-

sistente da revista FFW-Mag!, publicada durante sete anos pela São Paulo 
Fashion Week (SPFW). Em seguida, editou revistas de arte, cultura, moda, 
decoração, life style. 

Em 2010, decidiu mudar de atuação profissional, abandonou o jornalismo 
e passou a trabalhar como designer gráfico, desenvolvendo layouts para re-
vistas. Cinco anos depois, em 2015, começou a criar colagens digitais, ins-
pirado por movimentos como o surrealismo e artistas como René Magritte, 
Edward Hopper, David Hockney, entre outros. 

O resultado visual de sua obra apresenta uma mistura de colagem digital 
e design gráfico, com temas existencialistas. Sua visão artística tem como 
foco os sentimentos e as vivências humanas: solidão, melancolia, distúrbios 
emocionais, desorientação e confusão diante de um mundo aparentemente 
sem sentido e cada vez mais absurdo. 

Suas colagens agora despontam em capas de discos e livros, editoriais de 
revistas, websites, cartazes de teatro, pôsteres etc. 

Atualmente, mora e direciona seus trabalhos a partir de Santos, cidade 
no litoral de São Paulo.

Instagram: @marcosguinoza
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Gabriel Mattos 
Enfrenta a quarentena tentando ampliar sua longa obra literária escrita e desenhada, já meio publicada. Professor universitário 
da UFMT, metamorfoseou-se em mestre virtual para continuar lecionando via grande rede; o que é uma experiência muito 
interessante, que pode gerar uns contos... 

FRONTEIRA
- Está vendo, eu chego lá!
Observo os gestos largos de Virgílio, a fala já arrastada, a boca mole do whiskey barato. Ele aponta o horizonte ao longe, 

onde, com muita boa vontade, dá para ver uma nesga de terra. Só isso. E com muita boa vontade.
- É, não me pegaram, e eu estou quase lá!
Lembro de vários filmes antigos, onde os desperados se arrastam nas areias do deserto, sangrando pelas balas dos mocinhos 

carrancudos, antes do derradeiro tiro de misericórdia. Fim. The End. Sobem os créditos, saíamos maludos do cinema do Colégio 
dos Padres. Tepepa, Sabata, Sartana, Gringo, Ringo... não, Ringo não, esse era americano.

Bebo um pouco mais de meu energético enquanto Virgílio senta-se ainda apontando o lá quase invisível. Pede outra 
bebida, mais forte, da qual não entendo o nome. Eu não posso beber porque aqui no Canadá qualquer dose minúscula 
aparece no teste ao qual os policiais educados submetem os motoristas. Daqui a pouco também passa a hora até a qual é 
permitido o consumo de álcool neste condado, então Virgílio quer aproveitar.

- Grande Quaresma! Quanto tempo! – Virgílio está mais gordo, mais desleixado com a roupa (como se fosse possível), e 
inegavelmente muito mais velho.

- Oops, esse nome não.
Ele ri. Nunca levou nada a sério mesmo. Tento me enganar pintando-o como uma boa alma, ainda um adolescente cheio de 

energia que preferiu não abraçar as drogas ou vida de playboy, mas a causa. Menos os personagens da Dolce Vita felliniana e 
mais os impenitentes carbonários de outros filmes italianos.

Ele pelo menos foi até o fim. Eu nem entrei mesmo na clandestinidade. Não ficou claro se ele participou de fato do sequestro do 
embaixador americano, mas foi preso e acabou trocado por outro sequestrado. Cuba e o mundo. Detestou Cuba, não quis saber de 
plantar cana e recitar evangelhos comunistas. Entrou em uma aventura que ia para o norte da África e desertou na Europa.

- Sua vida daria um livro.
- Minha vida daria um tiro na minha testa. E dado por algum amigo antigo!
Sinto que ele fala sério. Apesar da anistia, também não se adaptou no Brasil. A família preferia mantê-lo longe, afinal 

os tempos eram outros. Como nos livros ingleses foi proposto um exílio dourado na Jamaica, como o jovem Ian Fleming. 
Virgílio topou, mas só o tempo de conseguir um visto para o Canadá.

- Vou continuar tentando, camarada Quaresma.
Acho graça. Acho muito bom achar graça. Por muito menos paguei um preço alto. Não fui preso, mas meu primo sem vergonha 

contou pro meu pai que eu andava com comunistas. Fui chamado de volta para casa, deixando o agitado e pornográfico Rio de 
Janeiro, e enfiado numa fazenda do nortão de Mato Grosso. Nada de curso superior para o terrorista. Só essa clandestinidade 
silenciosa, sem a causa, só a convivência de boias-frias, jagunços, contrabandistas, cobras, onças. Não fosse aquela região cair 
no processo de descongelamento da Amazônia Legal, eu não conheceria Gisella (Guísela, ela corrigiu germanicamente já na 
primeira vez que a gente se encontrou) e não entraria em contato com A Colonizadora.

- Eu vou pra lá, cara... – Virgílio se acalmou um pouco. Noto que a bebida agora é uma garrafinha de vidro colorido, da 
qual ele bebe no gargalo. 
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Com o nome envolvido no sequestro do embaixador americano, ele jamais terá permissão para entrar nos Estados 
Unidos da América. Lembro-me de um conto do Saul Bellow, onde um professor universitário irritante acaba envolvido 
num esquema de falcatruas e precisa fugir para o Canadá. Achei engraçado quando li. O cara não podia voltar para os 
Estados Unidos porque seria preso. 

Também teve uma palestra do Arrabal, naquele encontro no Rio Grande do Sul, onde ele, acho que meio embriagado, disse 
que a única coisa que os comunistas acreditam é... n’Os Estados Unidos!

Rio da lembrança e Virgílio ri comigo. 
- Cara, você se lembra de tudo!
De tudo que leu, como diria minha Guísela. O que eu podia fazer?, fiquei trancado numa fazenda de merda, me defendendo 

dos próprios empregados, dos vizinhos e dos contrabandistas. Acabei me refugiando em qualquer livro que encontrava, dos 
policiais em brochuras fedidas aos clássicos em capa dura, passando pelos livros de letra minúscula de um certo Círculo do 
Livro e os exemplares luxuosos da coleção dos prêmios nobel de literatura.

- Cara, - sou acordado pela voz já tranquila de Virgílio – a fronteira passa pelo meio do rio. Na outra margem já é os states.
Afinal, minha Guísela foi a libertação. Consegui a duras penas convencer meu pai a vender a fazenda para A Colonizadora, 

durante uma viagem à capital, onde ele ameaçou me entregar para o SNI. E era sério!, meu irmão estava louco para se livrar de 
mim, tinha feito a cabeça do velho. Afinal, eu era o Doidinho do José Lins do Rego, do Ciclo da Cana de Açúcar, o herdeiro fodido 
que só pode pensar em vender o patrimônio. 

Mas eu peguei meu irmão de boa. Numa noite em que saímos só os dois, fui eu que o fiz se borrar de medo. Falei dos 
contrabandistas com os quais eu negociava, de células armadas que ainda me deviam favores, de pistoleiros que por uma 
quantia ínfima meteriam uma bala na cabeça dele. O menino do engenho ameaçando com o moleque Ricardo.

E depois eu já tinha negociado com A Colonizadora. Uma boa grana para uma fazenda que só tinha mesmo de valioso uma 
boa quantidade de madeira, que a gente não conseguiria derrubar legalmente; já A Colonizadora...

Peguei minha parte no negócio (mais o por-fora que evidentemente tinha negociado, tanto com meu pai quanto com A 
Colonizadora) e era só isso: estava por minha conta, com irmão e pai querendo me ver longe. Acabei ficando por lá por cima. 
Aquilo desenvolveu mesmo, digo economicamente. Voltei para a faculdade, para agradar minha Guísela, e formei-me em Letras 
e Literatura (um dos poucos cursos no campus avançado da Federal), afinal “lembro de tudo que leio”. Comecei a escrever 
artigos para revistas acadêmicas e acabei dando aulas numa faculdade particular que abriu por lá. Foi assim que acabei com 
“minha fase Scott Fitzgerald”, aquela de herdeiro com horizontes limitados. Ele tem um conto, que achei pesado, sobre uma 
menina que o pai morre e tem grana só para tentar um casamento. Desesperador. Não tanto quanto outra herdeira, mais trágica, 
do conto do Mário de Andrade, Nízia Figueira, acho, que acaba alcoólatra...

 - Aliás, cara, tem um segredo que preciso te contar. Quanto tempo mais você vai ficar por aqui?
- Bom, pouco, a Gisella minha mulher...
- Guísela mesmo, cara?
- É alemão, seu inculto!
- Cara, você acabou mesmo o intelectualzinho do pecebê, o nosso Partido Comunista Burguês.
- Cala a boca, Virgílio, ela não sabe nada desse meu passado. Aliás, nem eu sei. O que a gente estava fazendo...
- Mas quanto tempo, comissário do povo?
- A gente está só passando por aqui, a Gisella tem uma butique...
- Guísela´s Coiffeur, sei...
- Quase isso. Quase mesmo. Couturier, que isso que você falou é cabeleireiro. E a gente veio comprar umas coisas nos outlets 

dos States. Ela vende por fora. Dei uma volta por aqui quando descobri seu endereço.
Ele dá um gole profundo na garrafa pequena e grita com a garçonete loira para trazer o último, que só faltam quinze 

minutos para começar a proibição.
- Mas sério, cara. – ele se aproxima de mim, bafo de álcool – Quero te mostrar uma coisa. – aponta a outra margem, 

agora invisível na noite. – Eu vou chegar lá.
A garçonete loira deixa o copo de whiskey na mesa, sorri condescendente com os bárbaros. Velhos, é o que somos, 

velhos, gordos, acomodados...
- Eu vou pra lá.
E mais confidente.
- Aliás, já fui. – um grande gole – Tenho um contato que atravessa o rio com um barco preto, atravessa a linha da 

fronteira no meio do rio...
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INSIGHT
uma mecha de crespo cabelo pendia sobre um lado do rosto. o resto se escondia sob o lenço azul floreado, amarrado leve-
mente abaixo do queixo. seu olhar distava em milhas e milhas além do nariz. era um olhar pacífico, quase meditativo. o 
vento morno meneava suavemente a mecha charmosa e o lenço hollywoodiano. no céu azul desbotado parecendo filme 
antigo e colorizado por computador, asas de mar formavam nostálgico fundo. lembro-me bem de um detalhe sutil: ela não 
movia o rosto, apenas os cantos dos lábios que sorriam levemente para alguém ao qual não pude ver. o que seus olhos 
miravam parecia não pertencer a este mundo e denotavam aliviada felicidade... a imagem do dia foi esta, a de um ser 
sereno com um lenço fino sobre os cabelos e um sorriso ameno, parecendo final feliz de história. sabe, até parece que já 
vivi aquele lenço, aquele cabelo, o rosto e o nariz que não bem reparei, e o olhar pleno... pensando bem, a imagem que vi 
breve e claramente, era sim, um final alegre de parte da história. resta-me lembrar do desenrolar ao começo. mas, pensan-
do melhor, acho que não vou querer esmiuçar a intimidade daquela mulher de distante olhar, vai que apareçam dores de 
amores ou algum trauma existencial, sei lá, já bastam as águas que pesam e descompassam minha marcha neste campo 
de miséria. deixemos assim... super valeu a pena. amei a bela visão da felicidade. afinal, no final, é isso o que conta, o que 
vale o conto e a poesia que ronda o mistério... o resto de uma vida inteira e sua singularidade, melhor é deixar segredado 
no cofre do tempo. levarei o semblante luminoso, congelado na memória. só não me perguntem por que me vi assim,
olhando o infinito
com os cabelos ondulados
debaixo de um lenço azul estampado
com uma mecha solta do lado
num dia de céu aclarado
e feliz, tanto, como nunca
me soube a paz
neste lado infestado d’aves
neste olhar distante da nave
de cabelos lisos ao vento
sem lenço
relembrando o infinitésimo cheiro
do perfume do amor verdadeiro

Janet Zimmermann 
É natural de Catuípe/RS e residente em Campo Grande/MS.Tem, publicados, três livros de poemas: ‘Asas de jiz’ (Life Editora); 
‘Pétalas Secretas’ (Editora Patuá) – vencedor do Prêmio Guavira de Literatura/Poesia/2017; e ‘três / poetas / uma / via / : / aldra-
via’ (Life Editora), em parceria com os poetas Paulo Robson de Souza e Sylvia Cesco. Participou de sete antologias brasileiras, 
sendo que a última, “A Glória desta Morena” (Life Editora), lançada em 25/08/2020, é uma coletânea de contos organizada pela 
escritora Sylvia Cesco em homenagem à memória da grande Maria da Glória Sá Rosa. Tem poemas publicados em: “Mallar-
margens”, “Amaité”, “Recanto das Letras”, “Pensador”, “Confraria do Baixo Belô”, “Isso é MS” e colabora com as revistas “Pixé” e 
“Piúna”/UBE/MS. Está em “As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira”, projeto do poeta Rubens Jardim, e nas listas “Poetas 
do Rio Grande do Sul” e “Poetas de Mato Grosso do Sul” no portal de Poesia Ibero-Americana Antonio Miranda. Administra o 
blogue literário ‘Polyantho’ e, além de escrever vários livros, faz trabalhos de revisão e formatação de textos literários. É filiada 
à União Brasileira dos Escritores de Mato Grosso do Sul.
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DE PÊNDULO E BÚSSOLA
um dia fiquei triste ao notar que andava sozinho
e a multidão em torno de mim também caminhava
mas não tinha como objetivo o mesmo destino

o meu destino, percebi, é andar e ser sozinho
dentro de casa, no ir e vir da sala à cozinha
quando abro livros e começo a leitura dum poema
ou quando sento num banquinho pra tomar café

durante esse caminhar notei, algumas vezes
que senti eternas alegrias por amigos que tive
mas desatentamente perdi durante o caminhar...

o meu destino – apesar de não operar o pêndulo,
nem ser proprietário de bússola norteadora de volta
ao antigo oriente – é tentar encontrar uma solução
para essa solidez que se concretiza no viver sozinho.

PREVENÇÃO DE PERDAS
o poeta não tem um programa de prevenção de perdas
a música, musa, ritmos, insights vêm e vão, em segundos
e se perdem sem mínima chance de recuperação
por conta da falta de backup do condutor linear do peito

o coração sem um paradigma perfeito não expressa
sua preocupação com a falta de sintonia entre tempos
aleatórios são os descompassos entre o dito e o feito

o poeta não tem um programa de prevenção de perdas
quando entra numa sinuca de bico não consegue sair
fecha os olhos e tenta embarcar numa canoa sem furos...

sem futuro, mesmo que seja o de ir dali até aqui
o poeta tenta escapar de todas possíveis armadilhas
ao descer sem solenidade o rio que leva corpo e alma
para o eterno templo só denominado Pantanal.

João Bosquo
poeta, jornalista e licenciado em Letras/UFMT - publicou o livro Abaixo-Assinado (1977), em parceria com L. E. Fachin; Sinais 
Antigos (1981), Outros Poemas (1984), Sonho de Menino é Piraputanga no Anzol (2006), Imitações de Soneto (2015) e Seleta 
Cuiabana (2019); participou das antologias Abertura (1976), Panorama da Atual Poesia Cuiabana (1986), A Nova Poesia de Mato 
Grosso (1986) e Primeira Antologia dos Poetas Livres nas Praças Cuiabanas (2005); com Abdiel ‘Bidi’ Pinheiro Duarte editou o 
alternativo NAMARRA (1984/86) e coordenou o projeto POETAS VIVOS (1987/88), da Casa da Cultura de Cuiabá.
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FLUXO 

Uma pedra de gelo escorregou do mojito quando colo-
caram a dose diante de mim. Peguei-a para colocá-la 
de volta ao copo, mas eis que surgiu uma bela história, 
única e divina relacionando tudo, buscando o fluxo da 

natureza, aquela força que a faz manter-se em constante movi-
mento e que coordena a seiva das árvores na mesma correnteza 
dos rios em harmonia única com os mares e os céus e os deuses 
que habitam as matas e suas criações perfeitas que sentem esse 
ritmo e vibram na mais louca e permanente dança que poderá 
existir, pois o conceito de tempo foi há muito por eles superado, 
logo não haveria necessidade do “há”, já que a essência contraria 
a ideia de se falar no pretérito, então temos que falar apenas no 
agora e celebrar essa vida maravilhosa que teima em correr feito 
os  rios aprisionados que, de tempos em tempos, rompem repre-
sas e resgatam a velha liberdade que Deus lhes garantiu quando 
desceram à Terra, gota a gota, mas já cientes de que gerariam mi-
lhares de seres em seus ventres e que ali, tal como aqui, também 
haveria podridão e canibalismo intenso, mas optaram por pulsar 
da mesma forma e abrigar esses seres, desde que tivessem para 
onde correr e manterem-se sempre em movimento, atravessan-
do os continentes como imensas autoestradas e depois mergu-
lhando no mar e circundando toda a Terra até subirem aos céus 
e, após  um beijo divino, terem seu retorno, novamente em gotas 
que escorregarão para o rios que um dia foram e isso está acon-
tecendo por todo o sempre, portanto é injusto que se aprisionem 
os rios. Deixei o gelo derreter e escorrer pela fresta da mesa.

Klaus Henrique Santos 
Reside em Sinop-MT e é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras 
(ASCL), nela ocupando a Cadeira 10, cujo patrono é Jack Kerouac. Bacharel em 
Comunicação Social/Jornalismo. Publicou Páginas da Escuridão (2012), Enfim, 
a estrada (2014), Horror & Realidade: contos (Carlini & Caniato Editorial, 2015), No 
Compasso da Loucura (Carlini & Caniato Editorial, 2017) e A poesia mora no bar 
(Carlini & Caniato Editorial, 2018).
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BOA NOITE
noite silêncio vazio
lua frescor solidão
insônia ausência
sala computador
teclado inspiração
angústia lembrança
infância velhice
sexo amor carinho
esquecimento bocejo

copo d´água
quarto televisão
torpor xixi banheiro
escova de dente
travesseiro ventilador
celular carregador
controle remoto
sono sonho sons
...dia seguinte

AMOR
ainda não existe
aquele perfeito sinônimo
pra palavra amor.
e precisa?
ela já demasia
em supervalorização
é exibida que só ela.

a gente fazendo verso
ela vem logo
pedindo passagem
querendo espaço.
que coisa, amor...
dá um tempinho,
sai do meu caminho. 

me espera lá fora
que tô doidaço
pruma porrada na sua cara:
você existe desde sempre
eu nem palavra sou.
e nem sei ainda ao certo
quanto tempo aqui verso

Lorenzo Falcão
“Nasci inexplicavelmente para ser poeta”, reconhece Lorenzo Falcão na breve biografia que acompanha 
“mundo cerrado” (assim mesmo sem maiúsculas por opção do autor). “O cerrado é meu lar e a poesia, o meu 
mundão sem porteira”, conclui o jornalista, que nasceu em Niterói (RJ), mas cresceu em Mato Grosso, “entre 
barrancos, pedras e sombras”, e trabalha há muitos anos como jornalista na área de cultura. 
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LEVEMENTE IRREAL
Os fantasmas de nossos dias mergulham seus gestos
na mais rotineira das realidades, sequiosos de vida.
De vez em quando, na confusão infinita dos pormenores,
diviso a aproximação de um deles que sem tomar forma
emerge da obscuridade para a luz me-
ridiana do meu assombro.
É sempre no instante em que pálidos sonhos
se misturam à vastidão noturna. O bairro enluarado.
A cidade inteira quieta. O vento, em um só rumo,
emborcando as palmeiras e se jogan-
do contra as janelas fechadas.
O que é que se aninha em cada osso deste prédio?
(torre onde aranhas e poeira se empoleiram).
Há certas noites em que o silêncio se quebra.
Particulares rumores no andar de cima:
uma cadeira é arrastada (arranhando os tímpanos da noite),
a seguir o som tênue e repetido de passos que vão e vêm,
como de alguém pondo coisas em ordem, fora de hora.
Súbito, outro som, breve e seco, talvez um livro caído no piso.
Há anos, esses ruídos acontecem. E há anos 
que o andar de cima está vazio.
De fato, certos fantasmas brotam de onde não está a vida.

Lucinda Nogueira Persona 
É escritora, poeta, professora e membro da Academia 
Mato-grossense de Letras. Nasceu em Arapongas, 
PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 
com o livro Por imenso gosto. Publicou, entre outros: 
Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de 
Acaso (2004), Tempo comum (2009), Entre uma noite 
e outra (2014) e O passo do instante (2019).
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Eu não quero caminhos percorridos antes
Ou luz que me leve aos pontos em que estive sonhando 
Quero além disso

E se há chance de ser feliz 
Que seja a felicidade plena 
Tudo perambulando pelos outros caminhos 
Dos meus outros sonhos 

Esse será o lugar em que imagino encontrar
O ponto ou as reticências 
Não importa 

Desde que seja o lugar mais próximo 
Onde está você querendo além dos caminhos percorridos antes 
E da luz que leve aos pontos ou às reticências em que você esteve sonhando.

Manoel Mourivaldo Santiago-Almeida 
É doutor e livre docente, professor titular e pesquisador da Universidade de São Paulo-USP de onde é, 
atualmente, chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas.
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não faz muito a tarde incendiava
as plantas as gatas meu cabelo
despenteado os livros na estante
e esse retrato de ernesto el che

e essa nossa senhora de Nazaré
e esse quadro que ligia bordou
quando tinha dez anos e essa
bandeira da palestina que urda

me trouxe como um amuleto.
era de novo um fim de dia de
novo aquela pequena morte
dos dias de novo e de novo

aquele nó na garganta aquele
momento de dizer saudade de
dizer que tenho medo de dizer
que não tenho o impulso de saltar

por essa janela que não tenho
o impulso de escrever mais um
poema para assumir de novo que
tenho medo de novo que tenho

saudade que não tenho o impulso
de saltar pela janela que não tenho
cara para escrever mais um poema
(porque todo poema é um grito de vida)

e eu não tenho tido coragem. 

como se depois da última demão
de tinta descobríssemos que a
parede é falsa

como se depois do último móvel
escada acima descobríssemos
que nos mudamos para a casa
errada

como se a madeira viesse nova
mas já corroída pelos cupins

como se a casa me dissesse vem
e eu te dissesse sim

e tu não me dissesses nada. 

estão rente ao chão as 
nuvens de chuva e meu 
ânimo para levantar daqui 
em direção a -

: faço as mãos em concha
para beber o que permites
que te escorra 
da boca
das pernas 
dos poemas que mesmo que evites
- eu sei que eles te comem viva -

rente ao chão não se faz sombra
rente ao chão não se sofre a queda

: faço as mãos em concha
para te beber em goles que
recendem a leite e por isso
a vida 
- como se do peito brotassem flores
- como se a colheita restasse ainda

um astro de cinema se suicida enquanto 
te digo que te permitas ver mais adiante
porque são tudo projeções numa parede
branca - está e não está ali o que vemos

; está e não está ali o que temos
para dividir nessas noites longas
de um inverno como nenhum outro
poderá ser 

- há um poema embai-
xo do teu travesseiro
e é por isso que custas a dor-
mir há um poema
no ralo do chuveiro há 
um poema entre as
tuas carnes e é por isso 
que custas a admitir

o que é preciso deixar escoar
o que é preciso permitir fugir

que é preciso se permitir a queda
mesmo o chão já nos beijando a face.

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

Em meio ao breu da mata desfolhada e de troncos secos, acordou Augusto. De paletó e gravata, se levantou. Limpou as 
vestes da poeira do chão, deu alguns passos, buscando compreender onde estava, quando, recordou, era para não estar. 
O nada, imaginava, era o que sempre esperou desse momento: morto, pois, se encontrava.

Deveria ficar assustado? Talvez. Porém, irregularidades emocionais de cunho negativo não eram de seu feitio habi-
tual. “Ao menos as minhas frias carnes os vermes ainda não abocanharam”, troçou ele sobre as palavras de um célebre defunto. 

Explorando o caminho entre as árvores, percebeu que a brisa soprada aos poucos tornava-se úmida, transição justificada 
pela proximidade que, mais tarde avistou, o lugar tinha com um caudaloso rio. Ao passo que chegavam aquelas águas, alguns 
indivíduos, quase que como vultos, surgiam, sussurravam através da noite e desapareciam sem que suas fisionomias se deli-
neassem a tempo de Augusto poder identificá-los. Outros, por sua vez, assemelhavam-se a transeuntes sem destino ou imóveis 
admiradores de astros que naquele céu não existiam.

Quando adentrou as imediações do rio, um barco, desgastado em sua proa pelo tempo e pela fricção das corredeiras, o aguar-
dava junto a um barqueiro que, de pé, imponente, desafiava a movimentação das ondas.

Morto estando, Augusto sabia quem ele era. 
- Não fique com medo, camarada! Venha, suba!, disse Caronte.
Já no interior da embarcação, lhe foi solicitado o pagamento da viagem. Despreparado, pois consigo possuía apenas o que 

tinha no momento da cessação de seu suspiro, mostrou um cartão de crédito ao barqueiro.
 - As tradições fúnebres também se modernizam, caro viajante. Ninguém mais usa moeda e tenho que receber meu pa-

gamento. Por isso, espero que você não esteja negativado! -respondeu Caronte, rindo roucamente, ao expor uma máquina de 
crédito -. Aliás, como esse ano a demanda por meu serviço aumentou mas a oferta segue a mesma, os preços subiram. 

“Justo”, pensou Augusto, achando peculiar a existência de tal regra mercadológica frente a essa travessia. Antes de quitar 
sua dívida, porém, precisava dirimir uma dúvida.

- Por que está usando essa máscara? Estética?
- Não, só não quero pegar essa doença que vocês estão tendo. Menos um incômodo.
- Mas o senhor não é imortal?
- No meu caso, eu sou e não sou. Fiz, na verdade, um acerto com Átropos: enquanto tiver trabalho, ela não corta meu fio. 

Nesse interim, já se vão milênios sem interromper meu ofício. Mas e você, onde está sua máscara? Ou é desses que falam que 
a doença não existe e insiste em aparecer, aqui, curiosamente vitimado pelo “nada” para logo depois se arrepender?

- Morri com um tiro enquanto dirigia a caminho do trabalho, por isso não a usava. Bala perdida, creio eu, disse Augusto ao 
indicar o furo no peito, onde o sangue seco era imperceptível em decorrência da cor azul petróleo da camisa que usava.

Caronte apenas esboçou um sonoro “hummm”, sem esclarecer se em acordo ou reprovação. Enquanto o barqueiro batalhava 
pelo controle da direção imposta ao leme, parecendo perdê-lo na mesma medida em que o controlava, Augusto percebeu que, 
no leito do rio, os vultos o observavam: haviam encontrado um astro. 

Um grito ecoou em meio ao silêncio, chamando sua atenção. Ao buscar a fonte do som, observou que as águas também eram 
habitadas por eles. Nadavam, com toda força, mesmo que inutilmente, contra as ondas.

- Por que eles estão nas águas?, perguntou a Caronte.
- Pois são arrependidos, não livres de suas consciências, que interromperam suas viagens e buscam chegar à margem para aguardar 

o aparecimento daqueles próximos a eles ou, até mesmo, compreender a situação em que se encontram. Mesmo o Aqueronte levando ao 
nada real, onde o indivíduo deve se despir de seus medos e desejos, a visão de conquistá-lo abraçado à solidão espanta. Demoram anos 
até vencer a correnteza e chegar em terra firme. Alguns sequer chegam a ela. Estranho; mesmo mortos, o passado ainda os assombra.

- Ou o futuro.
- Qual futuro? Uma eternidade que lhe trará ao mesmo lugar ou a candidez de enfrentar o nada acompanhado para tentar 

torna-lo palatável?
- Antes de solicitar minha entrada, poderia ter avisado sobre a possibilidade de declinar sua proposta e ficar em terra até o 

momento adequado, para mim, da travessia.
- Esse buraco no seu peito é fruto do aviso? – questionou mordazmente o barqueiro -, Não impus sua entrada, senão 

embarcou porque quis. Neste momento, Cronos não age e, portanto, a decadência física não terá efeitos. Deste modo, a sua 
escolha ainda não foi tolhida. Qual será ela?

Marcos Blau
Nascido em Sinop - MT. 24 anos, estuda Direito (UNIC), toca 
guitarra na Banda Distrito 835, está escrevendo seu primeiro li-
vro e tem um blog: https://sapientiaaboveblog.wordpress.com/



56 57REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

NO PRINCÍPIO
— Mandou chamar, senhor?
— Sim. Queria uns conselhos, pois estou com outra ideia para uma criação. 
— O senhor anda muito criativo nesses últimos dias, não é mesmo?
— De fato, mas algo ainda me incomoda. É como se a criação ainda não tivesse sido terminada. Falta algo. Acho que esse 

cenário precisa de um personagem. Alguém que dê ação para que eu escreva uma história bem interessante.
— E qual é a ideia?
— Criarei um homem forte, belo, cheio de habilidades... 
— Desculpe interromper, mas não acho boa ideia, senhor. 
— Por que não? 
— Dirão que o senhor criou um homem idealizado. Que o homem comum, de verdade, não é assim tão perfeito. 
— Mas eu queria criar um homem primoroso. 
— Apenas advirto-lhe que haverá muitos julgamentos a essa imagem. Podem dizer que o senhor é machista e que esse ho-

mem não se adequa a padrões reais.  
— Um homem comum, normal, seria melhor?
— Outro conselho: procure evitar a palavra normal. Podem processá-lo por causa disso. 
— É sério isso?
— Temo que sim. Mas por que o senhor não cria um homem e uma mulher juntos?
— Por quê?
— Para evitar questionamentos...
— Ó céus! Mas alguém não terá que aparecer primeiro?
— Bem, devo admitir que o senhor tem razão. 
— Isso complica o meu trabalho. Escrever já foi mais fácil...
— O futuro não será fácil, senhor. 
— O que sugere então?
— Quem sabe simplesmente uma pessoa, um ser. O que acha? 
— Pessoa, isso, vou descrever minha criação como sendo apenas uma pessoa. Ela terá a cor...
— Devo alertá-lo que quando se trata de cores e etnias a coisa se complica ainda mais. 
— Assim é impossível criar! O que há de errado com a cor das pessoas? Não posso criar uma pessoa sem cor, posso? 
— Não, senhor. 
— Pois é. E afinal quero que elas cresçam, se multipliquem e se misturem. 
— E farão isso, senhor, não tenha dúvidas. 
— E ainda assim eu posso ser mal compreendido pela descrição que usar? 
— Lamento dizer que sim. 
— Juro que não entendo.
— Confesso que eu tampouco. 
— E uma criança? Posso inventar uma criança. Sem dizer o gênero e nem a cor, obviamente. Uma criança pequenina, gordinha... 
— Talvez esses adjetivos também não caiam bem, senhor. 
— Os adjetivos? As pessoas terão alguma alergia a adjetivo no futuro? Como escreverão as histórias sem adjetivos? Sem dizer 

feio e bonito, forte e fraco. A sociedade será inodora, insípida, sem cores, sem formas e texturas por acaso?
— Não estou certo, senhor. 
— Eu só queria escrever uma história, mas você me diz que tudo pode gerar problemas. 
— São as críticas, senhor... 
— Então não há solução para isso?
— Use metáforas...
— E não vão me crucificar pelo que eu disser? 
— Vão inventar um monte de explicações, mas garanto que ninguém chegará a qualquer consenso. Jamais passarão perto 

da verdade se o senhor não contar.  
— Certo, boa ideia. Então escreverei: “No princípio era nada. E não houve nada”.

Marcos Morasck
É professor e escritor, tendo publicado 
obras voltadas para o público juvenil 
desde 2007, dentre elas “O diário das 
eras” e “Pedras da meia-noite”.
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(Eu quero me espreguiçar)
Me apresentei ao editor
Dessa distinta revista
Para escrever em outubro 
Voltar a ser colunista

Insólito o tema, me falou
Fui reavivar a memória
Que exemplos posso contar
Insólita é mesma a História

Pensei no Brasil de hoje 
Do transe dessa gente
Lembro Glauber Rocha
Nossa terra está doente

Mas a terra é a cura
Sem folha não tem vida
Diz um ponto de Candomblé 
O cantar limpa a ferida

Pensei que insólito 
Fosse hoje o Brasil
Mas sempre foi regra
A hipocrisia mil

Insólito é o povo 
Que luta bravamente
Na barca da nossa história 
Remando contra a corrente

Insólito é amar
Sem querer nada em troca 
Mas a sociedade de hoje
Do império lambe a bota

Insólito é fugir à regra
A isso me propus 
Mas quando pego a escrever
A poesia me conduz 

A prosa é linda
Ser romancista eu queria
Mas a minha alma
Me faz cantar pra Bahia 

Mundo moderno complexo
De tudo tão imediato
A poesia é um refúgio
Minha vista num regato

Insólito eu me vejo
Faço no mato minha rede
Ouvindo historias da floresta
E numa canção matar a sede!

Insólita  é a pandemia?
Ou é devastar o meio ambiente ?
Com incentivo e aplauso
De ministro e presidente 

No livro da existência 
Dois mil e vinte professor
Topar de frente com o medo
Me fez mais navegador

Só falta o povo dizer
A quem ao social, furta
Sai da aba do meu chapéu 
Que ele tem a aba curta

O verso acima é inspirado
Num sambista de Vila Isabel
Agradeço a maestria
 Martinho da Vila de Noel

Um poema desse tempo
Insólito, não tenhas medo
O amor nasce cantando
Partilhe também esse segredo

Marcos Almeida Pfeifer
É jornalista, 39 anos, que quando canta, toca violão e está entre amigos gosta de ser chamado de Caco. Meu co-
ração pulsa com a música e a poesia brasileira de Tom Jobim, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gilberto Gil, 
Roque Ferreira, Clementina de Jesus. Tenho 17 anos de rádio em emissoras de Porto Alegre, como a Rádio da 
Universidade onde atuei como produtor, apresentador e repórter até 2015. Há 5 anos conto histórias e apresento 
música gaúcha, popular brasileira e sul-americana no programa Falando da Terra na radiosul.net - Sou graduado 
em jornalismo pela UFRGS (2009) e trabalho também como revisor. Já fui professor voluntário de Geografia em 
Pré-Vestibular Popular de Porto Alegre. Acredito na arte e na música como transformadoras do ser humano.
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Mardson Soares 
Nasceu em Bom Jesus (PI), em 13 de setembro de 1992. Diplomado em Direito pela 
Universidade Católica de Brasília. Poeta e Cronista. Pertence à Associação Nacional de 
Escritores, sediada em Brasília-DF. Há poemas seus em jornais, revistas e sítios literá-
rios do Brasil, de Portugal e de Moçambique.

O que se vê
é superfície da vida.

Não vemos as manhãs
nos invernos.
Mas o céu
o sol
e a chuva.

Um jasmim
desalado
no vento
em nossa cercania.

O que se vê
é superfície
e não mais 
que superfície.

Bom mesmo
tão seria
ver a palavra
mais aguda
ao calor dos dicionários.

Mas isso
ninguém vê
ninguém busca.

Que se buscássemos
nos perderíamos
em palavras
e palavra
alguma
serviria.
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Maria Cleunice Fantinati da Silva
Doutoranda em Estudos Literários - PPGEL _ UNEMAT . Linha de pesquisa Literatura e vida social em paí-
ses de língua oficial portuguesa”. O Possui graduação em Letras com habilitação em Português e Espanhol 
pela Universidade do Estado de Mato Grosso Campus Universitário de Tangará da Serra, Especialização 
em Estudos Literários (UNEMAT) e Mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato 
Grosso . Professora titular do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.- Campus 
avançado de Tangará da Serra/MT. Autora do Livro “Sem Poesias Sem Sentidos” 2013.

SONHOS DE UMA MÃE 

Verusca morava no interior de Mato Grosso. Bem no interior mesmo.   Teve apenas dois filhos: Kelvin e Kesyelle. O ma-
rido, vaqueiro de profissão.  Verusca, sonhos e ilusões.  No primeiro período do dia, cuidava dos afazeres do lar e, no 
segundo, trabalhava como faxineira na única escola da vila.  A vila era o ponto central de um grande assentamento 
agrícola.  A escola tinha muitos alunos, atendia toda aquela região, também algumas fazendas que circundavam o 

assentamento. Ofertava desde o ensino fundamental até o ensino médio, nos três períodos diários. 
Voltando para Verusca, queria ela, tudo o que não teve...  estudos e um futuro brilhante para os filhos.  De manhã, enquanto 

lavava, limpava a casa, ouvia rádio e na hora do horoscopo. Não perdia um dia e seguia aquilo como um ritual.  Mas, quando 
anunciava os signos do zodíaco pertencentes aos seus filhos, ficava inerte, ali de pé parada, se esquecia de tudo. Afinal Kesyelle 
brilharia. Um dia toda a vila iria se colocar aos seus pés. Perdia-se no mundo dos sonhos e pensava: “Leonina ama brilhar, é 
exuberante fascinante.  Kelvin, geminiano, múltiplo, diverso, curioso em todos os sentidos e, por isso que os geminianos sabem 
de tudo um pouco, pois possuem uma velocidade acelerada no aprendizado.”

 Os anos passaram, os filhos cresceram. Kelvin não contemplava as qualidades de um geminiano. Odiava estudar, não via 
a hora de terminar o ensino médio para trabalhar com o pai, na fazenda. Os sonhos de Verusca desandaram. Kelvin não quis 
conquistar o mundo. Foi conquistado.  Caiu de corpo e alma na primeira paixão e foram morar na fazenda. Mas, restava Ke-
syelle. Então, passou a concentrar toda sua energia em construir um futuro para a filha. Dizia Verusca para a menina, então 
com catorze ano de idade, que não caísse nos braços de nenhum pé vermelho da vila, porque ela iria para a cidade e faria curso 
superior. Kesyelle dizia que iria estudar medicina, mas mal fazia as tarefas da escola. 

Verusca investia seu salário em lindos cadernos, mochilas, calçados e roupas para a filha.  Nas festas da vila, estava sem-
pre de roupa nova, curta e agarradinha. Ela dizia que a filha iria para o ensino médio e, assim que o concluísse, mãe e filha se 
mudariam para a cidade. Afinal, Kesyelle tinha que fazer um cursinho.   Mal completou quinze anos, já estava enrolada com 
um rapazinho da vila, três anos mais velho que ela. Tudo que a mãe não queria. Por fim, concordou. Os dois jovens poderiam, 
quando a menina concluísse o ensino Médio morar na cidade e se formar.  

Antes de Kesyelle, terminar o primeiro ano, do ensino médio, estava grávida.  Naquele ano, o namorado concluiu o en-
sino médio e ganhou uma moto do pai. O jovem casalzinho desfilou seu amor pela vila.  Kesyelle sentia muito sono e mal 
iniciou o segundo ano, abandou a escola. 

O pai do rapaz deu um terreninho e casalzinho construiu uma casinha na vila.  Nasceu a filhinha do jovem casal. Brigaram 
pela escolha do nome. Ele queria Amanda, ela queria com ípsilon. Por fim, ficou Thicyanne.  Comemoraram o primeiro aniversá-
rio da filhinha. Verusca estava boba de amor pela netinha, a enchia de presentes, lindas roupinhas, muitas sandalinhas...  agora 
sua esperança era o futuro da netinha.  Toda a sexta-feira, de manhã, o marido de Kesyelle levava e buscava a correspondência 
da vila.  Era rotina do rapaz. Como era de costume, naquela sexta-feira, beijou a filhinha e a esposa. Subiu na moto acelerou e 
nunca mais retornou. Tarde da noite, Kesyelle foi avisada, pelo sogro que deveriam ir à cidade.  O marido tinha sofrido um aci-
dente de moto.  Encontrou -o no salão do Sindicato Rural, imóvel, num caixão sendo velado.  
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NUDEZ
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milhares de anos
de húmus 
conservam
o germe
o verme
o homem 
nu

Marli Walker
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Meu filho, cuidado!
Não abre o portão ainda.
Olhe bem pra sua roupa. Repare o penteado. Troque de calçados. 
Verifique todos os documentos.
Não deixe nenhum de lado.
(Apesar de que, às vezes, não há tempo pra se identificar).
Leve a fotografia 3x4 como diz Belchior.
Há perigo na rua e os guardas estão na esquina.

Meu filho, cuidado!
Sua jaqueta. Seu relógio. Seu cartão de crédito. 
Não leve o da sua mãe, apesar dos sobrenomes serem iguais.
Quem é do subúrbio, da periferia viverá à margem.
(A utopia acabou).

Na periferia se morre porque é da periferia: dos becos, dos morros, 
das vielas, das ruas de chão batido – poeira e lama.
Se morre quando está nas baladas, no cruzamento, na avenida, na 
porta do hospital, no quarto da sua casa, no aconchego do seu lar.
Se morre porque é pobre, é negro, é periférico.

Se morre de bala perdida ou asfixiado, estrangulado.
De verba roubada da construção de hospitais, de escolas, de assistência social.
Morre por retrato-falado, morre enganado – pode ser músico, 
catador de lixo, pedreiro, construtor da própria casa.

Se morre na viatura da polícia, e é desovado no matagal.
Na ambulância porque não há leito pra internação.
Se morre porque parece com arma de fogo a sua ferramenta de construção.

MORTE DA PERIFERIA
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Na periferia se morre...
E vai morrendo aos poucos porque as etnias marginalizadas estão a morrer.
Quanto vale um indígena?
E as “arrobas” de um quilombola?
E a nossa miscigenação?

Na periferia se morre de fome, de ferro, de frio.
Se morre de chumbo.
Se morre de solidão, de depressão, de angústia por não saber o que será do amanhã.

Na periferia se morre antes de nascer
porque a ultrassom não registra isto ou aquilo, 
o serviço de atendimento não funciona,
a maternidade está cheia,
porque a mãe é pobre, é negra, é periférica. 

Da periferia se morre no centro: no shopping, no cinema, na perfumaria.
Morre porque está no lugar errado: porque é pobre, é negro, é periférico.

Na periferia, da periferia
um pouco de mim está morrendo
porque não consegue respirar.

Meu filho, cuidado!
Estou a te esperar no portão. 

Valdeire Verneque Dias 
Nasceu em Cáceres, MT. É professor, poeta e palestrante. Tem Graduação em Letras e Mestrado em Estudos 
Literários pela UNEMAT. As suas pesquisas concentram-se nas literaturas africanas de língua portuguesa 
e afro-brasileira. Os poemas do autor apresentam aspectos lírico-amorosos, e político-sociais que proble-
matizam as exclusões e desigualdades raciais (étnicas) e sociais no Brasil e no mundo. Tornou-se repre-
sentante nas discussões e apresentações culturais com temáticas da negritude nas Instituições de Ensino 
e nos meios de comunicação da sua região.



70 71REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

A POÉTICA INDÔMITA DE DIVANIZE CARBONIERI EM FURAGEM

Divanize Carbonieri é dessas poetas que conhecem os segredos da linguagem e, por isso, mas não só, a natureza enig-
mática do feminino se revela em Furagem (2020) tanto quanto ou mais que nas obras anteriores, seja em verso ou em 
prosa. Entretanto, não é só porque domina a lavratura do poético que Carbonieri avança em produção e premiações. 
Há na escritora uma verve que carrega uma força emocional imensa no sentido de buscar a descolonização linguís-

tica para instaurar uma fala singular no interior de um sistema repressor e exclusionário: a própria linguagem sexista que 
permeia todo o sistema patriarcal ao qual as línguas sempre serviram. 

Em seu projeto poético, Carbonieri se apropria de um dos filtros permitidos às mulheres, a linguagem literária, para expres-
sar um estilo pautado em escolhas lexicais incomuns à escrita feminina. O filtro que considera ideal é aquele que serve para 
cavar buracos no discurso, ocupar os espaços vazios, as lacunas, os silêncios. Mais ainda, é apropriado para denunciar, perfurar 
a couraça do domínio masculino e inscrever nele e sobre ele a indômita linguagem da mulher que pulsa em reação e rebelião.

Divanize perfura esse domínio e o faz com fios de cobre – um dos primeiros materiais usados pela humanidade para pro-
dução de artefatos, na era do Cobre e do Bronze. Esses fios são os condutores das tensões elaboradas na escrita de Carbonieri 
que /fura a palavra no espaço /da página morta/. Ela empreende a fusão das três partes, Furagem, Couraça e Bagaço, e dessa liga 
resulta a potente energia deste conjunto composto por 54 poemas. 

Marli Walker
É Doutora em Literatura (UnB). Leciona no IFMT e integra o Coletivo Maria Taquara - Mulherio das Letras/
MT. Publicou os livros de poesia: Pó de serra (2006), Águas de encantação (2009) e Apesar do amor (2016), 
contemplado pelo edital do MEC para o PNLD (2018).

A dirupção de Furagem inicia com “Fenda”, primeiro poema, que /rebenta a casca/, /desenterra/ a /camada funda/ e segue 
em movimentos que forçam a ruptura até atingir o “Fundo”, terceiro poema da série. Curiosamente, nesse bloco, o poema “Sa-
nha”, revela semantismos simbólicos do mesmo campo a partir de imagens como o falo, a vulva, a vagina, a cava, a xana e, logo 
adiante, no poema “Furo”, um /escuro fundo/, um /furo/ que pulsa. Os versos, em sua maioria curtos, parecem mesmo imitar o 
movimento da pulsão que a linguagem da poetisa assume no corpo do poema.     

Da segunda parte, Couraça, destaco os poemas “Glutona”, “Feiura”, “Redoma”, “Fúria” e “Rugido” que criam uma armadu-
ra, talvez de cobre, para denunciar ou perfurar espaços autorizados exclusivamente ao canto masculino. Veja o leitor como 
o “Rugido” da poeta ecoa seu balbucio:

homem pode escrever coisa sem sentido
vai ser sempre celebrado
palminhas nas costas
premiado
minha cabeça oca foi escavada
até o fundo
o fundamento todo da histeria
é afirmar não ser história
o balbucio
A mulher é sempre aquilo que desafia o homem, o que o questiona. Como tal, Carbonieri instaura seu canto-rugido e escava a 

linguagem até o fundo. A poetisa não é plateia, não é aplauso para uma história narrada pelos homens. Ela não é objeto narrado. 
Ela protagoniza a narrativa e responde de antemão a pergunta: como seria a história se vista através dos olhos das mulheres e 
ordenada pelos valores que elas definem? A consciência do sujeito histórico vem acentuada em Bagagem, terceira parte deste 
exercício político-poético. “Turmalina” é arremessada como pedra em /mar revolto /.../ de luto/ e luta/, o mar que traga /... o tronco 
da morta /.../ executada/ transmutada/ em tantas mais/ marias meninas/ mulheres/ tantas outras elas/ apelidadas marielles/. 

A poetisa rasga as cortinas do cárcere da língua para elaborar uma voz coletiva que denuncia e enuncia o imenso “Desalento” 
que a tarefa inglória lhe causa: /a desgraça me chama para sair da cama /me agarra pelos pulsos /me arrasta pelas ruelas da cidade 
/.../ o destino descarrega sobre nós sua carícia /assopra a música que nos fará surdos /tanta mística sem parcimônia /para que tudo 
seja apenas desalento. Surge, então, o “Arrecife” que parece prometer /nenúfares lilases. Mas essa leveza é transitória e fugaz, porque 
no arrecife /arrefece o viço /dos sonhos salutares /arremetendo /contra as pedras /em ondas céleres. E nessa “Quizila” o que resta e 
sobressai é outro furo, túnel escuro que soa como estampido aos olhos e ouvidos do leitor, pois /o fuzil já tá apontado pra você. 

Divanize Carbonieri é dententora de linguagem própria, autoral e marcante. O estilo inconfundível da mão da mulher que conhe-
ce os labores da “Lavra”, porque ela sabe que o /arroio intermitente de palavras /não amadurece a lavoura, ela sente que /para dar em 
boa lavra é /preciso aumentar a produção /de sons, traços e letras. Ela reconhece a dureza da lida, mas sabe que não é permitido a 
uma mulher silenciar, calar, entregar-se ao desalento. Por isso, não será domada. Não será calada. Não será “Interrompida”:

não serei interrompida
mesmo que rompida
arrombada só se for
pelos tiros porque
não é rombo ter
amado muito
A poesia de Divanize é um hino à resistência, é um canto que se ergue em uníssono para ser a voz das mulheres silenciadas, 

escamoteadas, pisadas, esquecidas. Ela soergue à máxima potência cada palavra escavada e escolhida entre tantas outras, atin-
gindo a multiplicidade de sentidos que só a grande poesia pode alcançar e, mais que isso, resiste de forma indômita ao discurso 
hegemônico, no qual os sujeitos que falam se investem de um poder advindo do lugar que ocupam na sociedade, sendo que, “histo-
ricamente, esse sujeito imbuído do direito de falar é de classe média-alta, branco, e pertencente ao sexo masculino” (ZOLIN, 2009). 
Temos aqui uma mulher que realiza a mais perfeita furagem na linguagem e forja, assim, um tecido resistente transmutado em 
poesia. Os fios de cobre, em suas delicadas mãos, enlaçam os cantares que anuncia para si, para mim, para a outra, para todas nós. 

Cuiabá, em manhã enfumaçada de setembro.
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HALUHALUNEKISU, A ÁRVORE DO SABER

Tempo da chuva.
Tempo da seca.
Tempo do marmelo.
Tempo de fruta do lagarto.
Tempo de fruta do passarinho.
Tempo de fruta de pomba.
Tempo de fruta do macaco.
Tempo de fruta de lobo.
Tempo de fruta ingá do campo. 
Tempo de cajuzinho do campo.
Tempo do pequi.
Tempo de comer gafanhoto.
Tempo de caça.
Tempo de pesca.
Tempo de coleta.
Tempo de derrubar roça.
Tempo de plantar.
Tempo de colher.
Tempo de festa da menina-moça.
Tempo de ganhar adornos pra virar gente grande.
Tempo de pajelança.
Tempo de visita à Casa das Almas.
Tempo de chorar defunto.
Tempo de fazer xirixiri bastante.
Tempo de ter filhos.
Tempo de couvade. 
Nambiquara é dono de seu tempo.
Nambiquara tem tempo pra tudo.
Até pra perder tempo.
O melhor tempo pro Nambiquara?
É quando chegar o tempo de cada coisa.

YXOHAUHAUKOTSXÃ
OU
QUANDO CHEGAR O TEMPO 
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