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Esse mês, a Revista Pixé circula novamente 
com dois números. Decidimos fazer um úni-
co editorial. Que os leitores não acreditem 

tratar-se de preguiça do Editor. A estratégia é de-
liberada. Selecionamos os artistas Waldomiro de 
Deus e Jéssica Traven. Ele, experiente artista popu-
lar baiano a ilustrar uma revista nascida no centro 
geodésico da América do Sul e ela, jovem cuiabana 
dedicada à aquarela, convidada para participar de 
uma edição especial de brasileiros que moram no 
exterior. O que isso significa? É o samba do crioulo 
doido? Como sabemos que nada surge sem propó-
sito, temos muito o que dizer com a arte e com a 
literatura presente nesses números. 

Ao completarmos nosso primeiro ano, a Revista 
Pixé não tem um programa estético definido. Não 
lançamos manifestos. A ausência de manifesto pode 
ser tomada como uma forma de programa, platafor-
ma, manifesto. Estranho, não? As vanguardas mo-
dernas nos ensinaram alguma coisa: em todas as 
posturas que proclamam o novo, há uma semente 
autoritária. Essa obsessão pela superação do passa-
do tornou-se paranoica. Até o limiar do século XXI, 
importante era negar, romper, desafiar. Inevitavel-
mente, os vanguardistas estabeleceram a sua pró-
pria cartilha estética, prontos para o ulterior desafio, 
uma espécie de autofagia psicótica. O que os jovens 
revolucionários não desconfiavam é que o conserva-
dorismo é um instintivo de sobrevivência.

A Revista Pixé não tem pauta! O ecletismo é a 
força do contemporâneo e seremos significativos 
na medida em que nos solidarizamos com a diver-
sidade. A eleição da obra de Waldomiro de Deus é 
uma das afirmações que buscamos. Por quê? A arte 
popular foi varrida pela erudição moderna, rejeita-
dos nas galerias em grande parte do século passado. 
O naif foi acusado de não ter futuro, compromisso 
inovador, experimentação técnica, profissionaliza-

ção artística. O artesanal passou a ser uma arte de 
segunda categoria, preterido pelas outras tendên-
cias, cada qual encastelada na arrogância de varrer 
a tradição para debaixo do tapete. É passado! – acu-
savam os autoproclamados modernistas. Curiosa-
mente, o que há de mais atual é o artesanal na xi-
logravura, na litogravura e na street art do grafite.

Geração após geração, sucediam-se revoluções 
estéticas até se estabelecer uma tradição de van-
guarda tão manjada quanto conservadora. Como 
deve se posicionar uma publicação contemporânea 
como a Pixé? Nossa única certeza é não ter osten-
tar nenhuma certeza. Essa postura não é dúbia, não 
é covarde, não é abstencionista. É apenas um modo 
de ver a realidade. O que nos importa mais é criar 
uma grande tribo do que pontificar um estilo único. 
Preservar a diversidade é assumir uma postura não-
-autoritária. Portanto, o experiente artista popular 
baiano tem o mesmo espaço da jovem artista cuia-
bana, uns escrevendo do centro e outros escrevendo 
de fora do país. Tampouco buscamos o que seja “a 
brasilidade” porque a imagem convergente, monolí-
tica, idealizada de um só Brasil não nos ilude. 

Quando escritores dizem que são “pós-modernos” 
não deixam de seguir a cartilha da modernidade a fim 
de estabelecer essa classificação: uma lógica linear e 
progressista de superação do passado pelo presente, 
pressionando o futuro com as mesmas paranoias de 
sempre. Somos pós-nada. Estamos vivos e mergulha-
dos na essência humana mas num tempo circuns-
tancial, onde as fronteiras viraram convenções e a 
realidade é suprarreal. Queremos as idiossincrasias 
de uma comunidade tribal, com índios, pajés e caci-
ques, unidos em cerimônias de afetividade. A Revista 
Literária Pixé coloca-se dessa forma por saber que a 
ética da tribo: o passado não é pior do que o presente 
e que o futuro não será necessariamente melhor. Tal-
vez seja esse o nosso manifesto. Talvez...

Eduardo Mahon
Editor Geral

editorial
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Alexandra Magalhães Zeiner
Mestre em biologia marinha pela Memorial University of Newfoundland, Canadá, 
publiquei meu primeiro livro no exterior, O filho do boto cor-de-rosa (2011) infanto-
juvenil bilíngue. Autora de oito ebooks, quatro livros bilíngues infanto-juvenis pela 
editora Educa Brazil  e dois poemários: Incondicionalmente Eu, Sangre Editora (2019) 
e Sobrevivente, Gira Brasil (2018), ilustrado pela mentora brasileira Clevane Pessoa. 
Desde 2012 resido em Augsburg, cidade da paz no sul da Alemanha, onde fundei a ONG 
Mulheres pela Paz - Frauen für Frieden.

Amazonas de Hoje
Hoje criei tempo pra me amar
Encontrar-me, sentir, acariciar
Esta outra parte de mim,
Que vive tão distante
Em mundos paralelos
De sonhos ideais
Perdoei e integrei
As mutantes que trago dentro em mim
Deusas de muitas faces:
Salomé,  Madalena
A Guerreira e Maria
Desconhecia o poder
A força e o medo
Que a escuridão e a ilusão causavam
Que me cegavam
Que me separavam deste mundo
Ao mergulhar nas profundezas
Das fossas oceânicas
Encontrei seres de luz própria
Indicadores de outras vidas
Outras dimensões  
E assim me entreguei
Ao me guiarem para a superfície
Processo novo foi iniciado
De aceitação e compaixão total
Que me integrava, eu e minhas irmãs
As Amazonas, habitantes da Mãe Terra
Filhas do Mundo e da Polaridade.



8 9REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Carla Adriana Almeida Pigarro
É Natural do Paraná, é graduada em Letras e Design de Interiores pela UNIGRAN. Reside fora do Brasil há doze anos, atua como 
assistente administrativa, tradutora e revisora de textos em Londres. Não foge de uma boa conversa acompanhada de um bom 
café, e se finalmente organizar seus pensamentos, pretende escrever um livro ainda neste século.

DE PIJAMA, NÃO!

Me disseram que minha vida mudaria, que tudo seria maravilhoso, mas teriam dias que ficaria de pijama o dia 
todo. Oi? Eu, como uma boa aquariana, tracei uma meta, rotina ou o que seja, mas sem pijama, com três meses 
de gestação. Só pode ser influência do meu signo.

Após o nascimento da minha filha, coloquei em prática meus planos, recusando-me ficar mais que quarenta minutos se-
quer de pijama, cobrando-me arrumar a cama assim que levantasse, e entre uma mamada e outra, preparar o café e seguir 
com a rotina. Tudo andando conforme o planejado, como uma heroína da rotina “mãessacrante”, até que resolvi retornar ao 
trabalho. Opa! Mãe, mulher e trabalho. Novo plano em vista. Coloquei o signo em ação e tudo seguiria como os ingleses dizem, 
“smoothly”. No meio do caminho, percebi algumas estranhezas do cotidiano como a combinação de roupa social e pantufa. 
Esperando pelo ônibus, comecei a suspeitar que algo estaria fugindo do controle, mas como? Onde estava o erro da conta que 
não fechava? A explicação veio em uma sexta-feira chuvosa de outono. 

Acordei com aquele cheirinho maravilhoso no meu cangote resmungando por um mamá, e logo vi que meu cabelo acor-
dou festejando a chuva, a fralda da filha vazada com ela em nossa cama, enquanto o marido dizia querer dormir quinze 
minutinhos a mais. Ótimo! Bom dia sexta-feira! A soma de não conseguir arrumar a cama mais lavar o cabelo me agoniava. 
Lembrando-me da sexta-feira, resolvi interagir, brincar com a filha, preparar o café e correr para o banheiro, e em cinco mi-
nutos cronometrados, passar um shampoo seco no cabelo, recomendado pelas mães de pijamas. Depois de terminar de usar 
o tal do shampoo seco, deparei-me com o frasco de desodorante na mão. Sim! Havia passado exageradamente desodorante 
em todo o cabelo. Era uma mistura de crise de riso com choro, muito choro.

É! Realmente somos prisioneiras de nossas escolhas, escravas das consequências de nossas conquistas. Passamos anos 
lutando pela liberdade, pela igualdade, para podermos provar o melzinho da autossuficiência e nos orgulharmos da nossa in-
dependência, mas naquela sexta-feira, entre uma coçada e outra na cabeça, perguntei-me como seria passar o dia de pijama?
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Concha Rousia 
(Santiago de Compostela, Galiza) é cultivadora da terra e da palavra: labrega, poeta e psicoterapeuta. 
Entre os seus livros publicados estão três romances, Nantia e a Cabrita d’Ouro (2012); e A língua 
de Joana C. (2006), e As sete fontes (2005). Um livro de poesia, Se Os Carvalhos Falassem (2016), 
e a participação em coletâneas, na Galiza, em Brasil e Portugal. Tem colaborado em jornais 
digitais com poesias, crônicas, artigos de opinião. É bibliotecária da Academia Galega da Língua 
Portuguesa e presidente pela parte galega do Instituto Cultural Brasil-Galiza.

ANIVERSÁRIO EM PARIS 

Ontem foi o nosso aniversário. Poderia falar de um monte de pequenos detalhes que dizem 
tudo de nós. Poderia falar da arquitetura do casal que vamos construindo e desenhando 
depois. Sim, por essa ordem. Já logo vai lá saber o que foi antes, se o ovo ou se a galinha.

Poderia falar de como nos quintais da nossa vida crescem frondossíssimas sequoias ao pé 
de delicados sorrisos. Há também aquelas ervinhas ruins que deixamos crescer de propósito 
para drenar os venenos que o tempo nos vai fazendo engolir.

Poderia reparar em muitas coisas. Por exemplo, poderia reparar no nosso jeito de conti-
nuar a sonhar juntos, de continuar a sonhar por separado. Somos dois seres individuais que 
juntos somam mais de um infinito.

Poderia lembrar aqui tanta coisa... mas decido não. Decido reparar apenas nos nossos 
primeiros pratos, trinta-e-um anos que essa baixela nos acompanha. São muitos anos, tantos 
que os riscos cor-de-rosa, azul e amarelo já não se percebem mais. Ficaram brancos como os 
nossos cabelos, e tão dignos, a conviver com os de Sargadelos.

Lembro a loja onde compramos essa nossa primeira baixela. Na rua da Caldeiraria de 
Compostela. A última vez que lá passei ainda estava aberta. Agora tenho medo de voltar lá e 
descobrir que se converteu em mais uma loja do chinês. Como aconteceu com a fábrica de 
guarda-chuvas da Rua do Vilar na qual compramos o nosso primeiro guarda-chuvas.

E agora que penso, sabes qual é uma das cousas que mais me agradam destes pratos? 
que nunca se partiram...
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Angela Cardoso
Nascida no Rio de Janeiro, é bacharel em direito pela UERJ, diplomada em Análise de 
Estudos Europeus pela UCL, na Bélgica, e Contabilidade e Auditoria na Chambre Belge des 
Comptables. Colabora em projetos que falem da língua portuguesa, uma grande paixão.

Todos aqui, por favor! Agora! Onde? Na sala grande! Por que? Venham e vão saber!
Obrigado por terem vindo. A hora é grave.
Mas como assim? O que se passa? Algum vírus? Um furacão? Um terremoto?

Amigos, silêncio. Chamei aqui com urgência para essa reunião porque sinto 
que estamos nas últimas. Só mesmo um milagre poderá nos salvar. Como já no-
taram, nas ruas a violência é a nova rainha. O Caos entrou no poder e nomeou 
como monarca esta senhora. Ela manda em todos os lados. E como o Caos tem 
muitos seguidores não estou conseguindo achar nenhuma ajuda para nos prote-
ger. Por isso convoquei todos aqui. Juntos, acharemos alguma alternativa.

(Um silêncio pesado se instalou) 
E aí o Orgulho falou: PRECISAMOS REAGIR E RÁPIDO! 
A Justiça, que já andava pele e osso, pediu a palavra e disse: amigos, eu já não 

tenho forças. Abusaram da minha cegueira para que, em meu nome, esta monar-
quia entrasse em campo. Não tenho mais como sair às ruas. Ninguém mais me 
ouve. Eu já estou condenada. Salvem-se como puderem.

Liberdade, que estava com os olhos esbugalhados sem saber pra onde ir gri-
tou ao organizador daquele encontro: MAS ENTÃO VOCÊ QUE SABE TUDO, POR 
QUE NÃO FAZ ALGUMA COISA?

Bom Senso, que já tinha os olhos marejados de lágrimas disse: Ah, Liberdade, a 
senhora acha que eu não tentei? Gritei, chorei, ainda grito, mas ninguém me ouve.

Do lado de fora, uma criancinha ouviu aquela discussão e entrou. Todos os 
presentes, Liberdade, Bom Senso, Justiça, Orgulho, Solidariedade, Alegria. Todos 
olharam para aquela criança. 

Ela respondeu: eu sou a Esperança, não abandonem não, vou crescer e vocês 
vão voltar.

Assim, naquele dia, saíram da sala todos juntos e agora estão espalhados pelo 
país. Tomara que a menina Esperança cresça logo, concluiu a Bandeira que ficou 
no canto ouvindo e sonhando com o nosso Brasil.
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Daísa Rizzotto Rossetto 
Tudo ou nada do que sou está no que escrevo. Nada além…
ou, entre os rótulos: estudante de Literatura em Portugal, interessada em mulheres e animais (não-
humanos) na literatura; curiosa, vegana, feminista, viajante e viajona.

Quarto vazio 

Apaguei as últimas palavras desconhecidas no livro. Assoprei as migalhas de borracha.
Escrevi poucas linhas e fechei o caderno vermelho.
Deixei o copo na porta. Havia menos, ainda era menos de um gole o que esperava no fundo.

Minha cabeça acostumada a girar não girava.
Entrei e fechei a porta. Apaguei a luz. Tirei a roupa. Fechei os olhos.
Abri os olhos.
Fechei os olhos e todo corpo era frio.
As mãos paradas no ar. As unhas sem arranhar as pernas, os riscos e cortes, hematomas que
não doem mais. A pele seca, a água parada numa garrafa velha. Um gargalo de onde não
tomo.
…Os idiomas que não pronuncio na minha boca.
Deitei com o breu noturno de um quarto escuro.
Tudo era frio e uma música tocava no ouvido direito, o sol deitando atrás e todo o quarto
ficando cheio de frio. Escuro… Cheio do pouco de mim…
Na borda do copo um pedaço da minha palavra. Na minha boca qualquer coisa em falta… O
rosto quente e invisível. As voltas já feitas desfeitas na cabeça.
Era meu o rosto invisível, apagado nas palavras de um livro azul. Apagadas todas as palavras
riscadas nas semanas anteriores.
Tirei a roupa sem notar que a escuridão me tocava sem fazer barulho. A escuridão de um
quarto vazio e as palavras apagadas…
Eu quase percebi que era meu… Era meu o rosto que não existiu na escuridão sem voz que
tocou a palavra escrita no meu corpo escuro em um quarto vazio…

Setembro, 2019
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Danielli Cavalcanti
É paraibana, trabalhou quase 10 anos na ONG maiz, em Linz, na Áustria. Desde 2016, mora na Dinamarca, 
cursa docência para o ensino fundamental e escreve sobre o viver sob o manto e entre a cerca da 
migração no blog jardimmigrante.wordpress.com. Publicou Flor de Linz (2016), bilíngue português e 
alemão, o infantil Sopa de Sapo (2018/2019), em português, dinamarquês e alemão; e Quando eu outono, 
tu primaveras (2018), e É sempre outono na migração (2019), em português e alemão, ambos de poesia.

Há de se dar voltas ao sol
Há de se dar voltas ao sol
Para que os logradouros da cidade lhe saúdem
As esquinas se arredondem, as ruas se aproximem de você

Há de se dar voltas ao sol
Para que as vozes não lhe causem cacofonia
E você esteja preparada para as quatro estações em um dia

Há de se dar voltas ao sol 
Para aprender o nome das flores e dos pássaros, antes de se despedir deles novamente

Há de se dar voltas ao sol 
Para se acostumar ao clarão das dez horas da noite e à escuridão das quatro da tarde

Há de se dar voltas ao sol 
Para que o vento friorento não lhe cause mais tormento
E você consiga apreciar a sinfonia da neve 

Há de se dar voltas ao sol 
Para traçar seu caminho coronário na cartografia da cidade 
E quanto mais voltas, mais a resposta à pergunta: “de onde você vem?” permanecerá incompleta

Há de se dar voltas ao sol 
Para chegar-se aos lugares aos quais se pertence
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Debora Pio
É formada em Letras e Linguística pela USP – Universidade de São Paulo, 
com pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral, também pela USP. 
Vive há dezenove anos em Atenas, Grécia, onde leciona Português Língua 
Estrangeira e Português Língua de Herança. Escreve contos e poemas 
desde a infância, tendo publicações na Itália, Suíca, Alemanha. Foi Membro 
da Academia Juvenil de Letras “Monteiro Lobato”, em São Paulo. Em 2018 
recebeu Menção Honrosa no Prêmio Mundial de Poesia Nosside.

... e tu não voltarás
Tuas fotos já não posso olhar,
Pois que a vista se me turva e me trai
Minhas mãos, ao invés de acariciar teu pelo macio
Tocam o teclado tecnológico e frio para traçar essas linhas
Insuficientes para que eu expresse a minha dor.
Teu olhar de amor, teu gesto de carinho, mordiscando meus cabelos,
Minhas mãos... jamais esquecerei o que eu sentia naqueles momentos
Momentos só nossos que não mais se repetirão
Porque foram únicos.
Tua voz rouca, teu calor tão gostoso são agora memórias
Doces e doloridas nesse momento.
Agora, meu amor, encontras-te livre do peso da vida
Livre de um corpo adoentado e enfraquecido,
Poderás correr feliz novamente e pular onde quiseres,
No infinito,
Como anjo que te tornaste.

Minha saudade eterna,
E obrigada por teres existido em minha vida!

Te amarei sempre, minha Mimi...
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Detlef Günter Thiel 
Nasceu na Alemanha e trabalhou como arquiteto 14 anos no Brasil, onde aprendeu a lingua portuguesa 
e amar a cultura do país, assim como, a vida do protagonista do romance, o lansquenete espingadeiro 
Hans Staden do condado alemão de Hessen, ambos com passagem no estado de São Paulo. Seguindo o 
percirdo de Hans Staden, o autor viajou pelas cidades históricas e sítios do Brasil, bem como no estado 
alemão de Hessen, colecionando informações e fotos alusivas a aspetos relevantes da sua vida. 

E assim nasceu o Brasil!

T rata-se do conto da “Hora Zero” do Brasil, quando o aventureiro Hans Staden viveu e 
testemunhou em seu livro de 1557 “Verdadeira História.....Duas Viagens ao Brasil....” 
como se formou a nação brasileira – uma obra prima para o público de romances 
históricos, porque tem um herói de forte personalidade, suficientemente exótico e 

aventureiro, para atrair as atenções do leitor com a meticulosa investigação do autor, que co-
loca árduo conhecimento e ímpeto no escreve. E uma linguagem solta que leva a entrar na 
atmosfera do séc. XVI, no seu contexto sociológico e político.

A obra baseia-se em fatos históricos reais e fatos novos, o autor Detlef Günter Thiel realizou uma 
pesquisa completa sobre Hans Staden, um soldado lansquenete alemão, em todo lugar onde esteve: 
no Norte de Hessen/Alemanha, em Portugal e no Brasil. Ele conhece a época das descobertas e uti-
liza os eventos históricos relevantes como fundo para uma descrição meticulosamente detalhada 
de todas as ocorrências. Deste romance histórico e seu tempo, poderão entender os hábitos das 
pessoas e também as suas alegrias e o seus sofrimentos naquela época, no renascimento.

“Hans Staden, Sua Alma - Minha Alma?” é um projeto tricultural teuto-luso-brasileiro de 
dois continentes que abre uma janela na história para disfrutar da vivência do mundo quinhen-
tista, uma página da história pouco conhecida e estudada.
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Eliana Bueno-Ribeiro
É professora de literatura  brasileira e literatura comparada, tradutora e ensaísta. Publicou 
uma tradução dos Contos de Perrault (São Paulo, Paulinas, 2016) e tem no prelo um ensaio sobre 
Lygia Fagundes Telles (São Paulo, Patuá). Pesquisadora-associada ao Centro de Estudos Afranio 
Coutinho da Faculdade de Letras da UFRJ e editora de  Passages de Paris (www.apebfr.org/
passagesdeparis/),  prepara um livro sobre Nélida Piñon.

Continho tirado de uma notícia de jornal
(à moda de Bandeira)

Eles se conheciam há oito meses, oito semanas ou oito dias? Pelo Tinder ou pelo Face-
book ? Conversas intermináveis, quantas horas? De dia não, a gente tem de trabalhar 
madrugada adentro. Sem câmera, com câmera? «Strangers in the night»,  ele cantou bai-
xinho logo no primeiro dia em que se falaram por voz. E ela se surpreendeu continuan-

do uma canção que pensava  esquecida: «Something in my heart told me I must have you». Mas 
ele pode ser seu filho! lembrou a amiga invejosa. – Mas não é! ela cortou curto. -Mas enfim, tome 
cuidado! -Mas se vou estar em casa, ok ? Mil porteiros e vizinhos!  E ele é uma gracinha! Tão lindo!

Ai, meu deus, que roupa eu visto? Alguma coisa bem simples, estou em casa.  Nada de ma-
quiagem, só  rímel e um brilho. E o brinco de brilhante, épuré e racé. Queijos e vinhos numa 
mesa caprichada, de comer com os olhos. O porteiro interfona e pergunta se ela está esperando 
Felipe. – Como assim, Felipe? Mas os porteiros são todos iguais,  trocam mesmo todos os no-
mes, claro que ela está esperando por ele, pode subir !

Ele trouxe doces  - Pra ser melhor, você vai ver, experimenta, vai ! Mas pára com isso, mude 
alguma coisa em sua vida! Ela não quer, não está habituada e acha que não precisa, ele é tão 
lindo! Não quer bancar a tia chata, mas para ela basta o vinho. Ele é lindo, eles se divertem e 
se cansam, ele se cansa. E quer que ela deite a cabeça em seu ombro para  dormirem abraçadi-
nhos. Afinal, ele não tem o direito de dormir? Ele está cansado, ela não está vendo?

Ela está vendo e começa a rir. Ela bebeu um copo a mais e não percebe que ele não está 
achando graça nenhuma. E não vê se preparar o primeiro golpe. E continua a rir e recebe o se-
gundo e o terceiro, que a  joga, ainda surpresa, no chão. E  quando começam os insultos ela ri 
mais alto ainda até começar a gritar por socorro, se lembrando dos doces. Se lembrando de que 
é insuportável o riso das mulheres.

Foi assim, eu estava lá, nós todas estávamos lá.
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Farah Serra  
Vivia uma vida normal até o dia em que resolveu pegar aquele avião que a levou até onde estão as 
histórias. Autora do livro “Fator Humano da Qualidade em Empresas Hoteleiras” (Qualitymark, 2002. 
Idealizadora e organizadora da “Coletânea Reedificações – Histórias de mulheres brasileiras que se 
reinventaram pelo mundo” (Fafalag, 2019). Integrante de diversas antologias. Para acessar os seus 
trabalhos siga-a no Instagram @farahserra

carola

Carola era uma mulher feliz. Vivia em Khrónos e levava uma vida tranquila. Bem, não tão 
tranquila. Ela não tinha tempo para pensar na morte da bezerra. As pessoas a achavam 
importante, havia mil coisas para fazer: trabalhos, projetos, atividades incessantes. 
Correria mesmo. Mas não perdia o ritmo, seguia com força e retidão, até que…

Até que, se encantou por um homem estrangeiro. Uma paixão avassaladora preencheu aque-
le espaço vazio que ainda existia. Não foi uma decisão fácil deixar emprego, casa, família e 
amigos. Contudo, lhe parecia digno viver ao lado do seu amor. 

Apaixonada, Carola se casou e se mudou. Uau, tudo lindo! Um começo inebriante. Esperta 
que era, logo aprendeu o idioma e cheia de energia deu de cara na porta: STOP! Destituída!

De repente ela se tornou a estrangeira casada com o Francesco De Luca. Este amado homem, 
possuidor de nome, sobrenome, curriculum e uma profissão, sem querer, a desacomodou do seu 
próprio eixo.

O fato é que Carola, mesmo tendo mudando de país, continuava vivendo no familiar ritmo 
das horas, ansiando em continuar “a todo vapor”. Ninguém a havia dito que as coisas mudariam 
também em seu ser – só lhe falaram do conto de fadas. Diante de tal choque, surtou. 

Presa ao velho paradigma viu o inverno chegar. Neste tempo, quem se apresentou foi a ago-
nia com o seu abraço apertado. E Carola só conseguia dormir na esperança de que os dias me-
lhorassem, até que...

Até que, chegou a primavera. Naquela manhã, em vez de suspirar, respirou. Carola se levan-
tou da cama de cabeça erguida e, finalmente, se mudou para Kairós – no tempo certo e oportu-
no. Desde então, seguiu encarando todas as pessoas que não tinham tempo e nem disposição 
de entender as dificuldades do que lhe cabia. 

Ao renascer com as flores, seguiu levando a vida com os seus sonhos, ajustando suas expec-
tativas e acreditando que muitas outras coisas boas ainda hão de vir. 
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Fátima Nascimento
Vive em Munique há 25 anos. É escritora, ilustradora e educadora infantil. Fundou em 2013 a editora 
FAFALAG editora, na Alemanha. É autora de Die Seerose Alba (2013). 

o sonho

Hoje , quando acordei, lembrei que tinha sonhando que estava comendo jaca. Sim jaca dura, 
acordei com a boca cheia d’água. Dai bateu uma saudade de casa, de Salvador Bahia, do 
Brasil! Foi lá que nasci e lá vivi com minha família.

Bateu saudade e aí vieram as lembranças das brincadeiras com as crianças da vizinhança, sem-
pre à noite. De brincar com as galinhas, gatos e até com as formigas no quintal lá de casa, que mi-
nha irmã jurava que tinham casa como nós, com fogão e geladeira.

Saudade dos sábados, dia de feira. De mainha indo fazer as compras e trazendo os centos de 
mangas, laranjas e imbuns pra casa, onde a gente comia até não poder mais.

Saudade de passar os domingo de verão na praia, levando uma cesta com o almoço, geralmente 
galinha assada e farofa e só voltar pra casa no fim da tarde, feliz e cansada. Saudade de lembrar que 
na época eu nem sabia que tudo aquilo era felicidade!

Ah, comer jaca com as mãos. Jaca mole, jaca dura. Eu amava comer jacas, pois os lábios ficavam 
grudando um no outro, eu ficava querendo dar um beijo no menino mais bonito da rua e ficar com 
os lábios colados no dele pra sempre. Então vinha Mainha e dizia: “vai menina pegar alí a lata do 
óleo, abre e passa o óleo na boca, vai limpar esses beiços!” E lá ia eu pegar a lata do óleo e o sonho 
de ficar de boca colada no menino mais bonito da rua ia embora junto com o óleo.

Êta infância gostosa!! Cheia de coisas boas pra se recordar.
De vez em quando, quando chego do supermercado aqui em Munique, Alemanha, tenho uns dias as-

sim de saudade do Brasil. Quando olho as frutas que comprei, manga e banana meio verde, frutas duras 
e sem cheiro e sem gosto. Daí dói um pouco lá dentro do peito. Então penso: “Êta saudade danada!!!
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Fernanda Moura  
É formada em Filosofia pela Trent University no Canadá e especialista em Filosofia Clínica pelo 
Instituto Packter, Fernanda Moura é poeta e escritora. Tem poesias publicadas em inglês e em 
português em algumas coletâneas, entre elas: The best poems and poets of 2004 pela International 
Library of Poetry, Antologia de poemas Mosaico organizado por Beth Cury e Outono Literário pela 
editora Fafalag. Em 2020, com a editora Helvetia,  terá seu primeiro conto publicado na coletânea 
bilíngue  Faz de conto IV e seu livro de poesias Beijo de Línguas em edição trilíngue. Escreve na 
revista online Obvious e no blog Brasileiras pelo Mundo. 

Vozes Passivas

Às 6 da manhã o despertador é tocado, o olho aberto, o 
banho tomado, a cama arrumada.

Às 8 da manhã a roupa é posta, o espelho admirado, 
o café bebido, o carro dirigido, o trabalho começado. 

Às 11 da manhã a mente é quadrada, a fome apertada, a sauda-
de é sentida, a maquiagem escorrida.

Ao meio-dia o pão é comido, o e-mail lido, o amigo adicionado, 
a selfie tirada, o sorriso enquadrado.

Às 13 da tarde o sol é ardido, o suor escorrido, o pão amassado, 
o mendigo ignorado, a mão estendida.

Às 3 da tarde os músculos são trabalhados, a roupa da moda 
comprada, a fofoca repetida, a política discutida, a dieta mantida.

Às 6 da tarde o trânsito é parado, a camisa amassada, a música 
ouvida, a buzina apertada, a cabeça espremida.

Às 8 da noite a novela é gravada, a bebida servida, o cabelo 
arrumado, o scarpin colocado, a boca beijada, o corpo roçado.

Às 10 da noite o sapato é tirado, a novela vista, o remédio toma-
do, o dinheiro contado, o computador ligado, o status atualizado.

À meia-noite a luz é apagada, a cama desfeita, o corpo  estira-
do, o olho fechado, a vida é ativa, a voz passiva.
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não tenho intimidade com palavras
só com divagações
fui interceptada na concepção
e uma anomalia de linguagem se alastrou
em mim
agora
minha pele explode em prosopopeias verbais
o relógio me derrete
em absurdos tique-taques
e eu não sou poeta

Flavia Menegaz 
Nasceu em Belo Horizonte, MG, em 1964.Formada em Letras, pós-graduada em Língua Portuguesa. Em 
2005, seu livro Poetando foi selecionado para o Programa Nacional de Biblioteca Escolar-PNBE. Mudou-
se para a Inglaterra em 2006 é autora também de atualmente de Davi, maior de idade, não diagnosticado, 
um romance autobiográfico onde relata o trágico percurso de vida de seu filho e Reversos, e-book de 
poemas ilustrados, disponíveis em https//flaviamenegaz.wixsite.com/meuslivros  
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Gabriela Ruivo Trindade
(Lisboa, 1970) formou-se em Psicologia. Vive em Londres desde 2004. Venceu o prémio LeYa 
em 2013 com o seu primeiro romance, Uma Outra Voz (LeYa, 2014), distinguido com o PEN Clube 
Português Primeira Obra (ex-aequo) em 2015 e publicado no Brasil em 2018 (LeYa – Casa da 
Palavra). Publicou o conto infantil A Vaca Leitora (D. Quixote, 2016). Entre 2016 e 2019 participou em 
várias antologias de poesia e conto. O seu primeiro livro de poesia, Aves Migratórias, foi publicado 
em Maio de 2019 pela editora On y va. Dirige a Miúda Children’s Books in Portuguese, uma livraria 
online sediada no Reino Unido, especializada em literatura infanto-juvenil escrita em português. 
(www.miudabooks.co.uk) - https://gabrielaruivo.blogspot.com/

LENÇOL BRANCO
Não sei onde anda
Essa outra metade de mim
Os jornais deixaram de dar notícias
E todos esqueceram o assunto
Não sei onde andam os meus pés
Nem os meus pensamentos
Noutro dia, acho que os encontrei, aos meus pés
Estavam na televisão
No corpo de outra pessoa
Um cadáver na morgue
Um homem da minha idade
Encontrado morto em casa
Não há suspeitas de homicídio
O coração estava do tamanho
De uma bola de futebol
Também não sei onde anda o meu coração
Mas acho que o vi ontem
No meio do relvado
Pontapeado contra a baliza
Goooolo, grita, furiosa, a dor no meu peito
Talvez seja bom não saber dos meus pensamentos
Ter a cabeça vazia. Oca.
Um lençol branco dentro dos olhos

Outubro de 2019
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Ilana Eleá 
É doutora em Pedagogia pela PUC-Rio e vive em Estocolmo desde 2011. Autora do livro “Encontros 
de neve e sol”, publicado em 2018 como e-book pela editora e-galáxia e em 2019 na versão impressa 
pela Capire Edizione (Itália). Pela biblioteca infantil “Bibliotek Barnstugan” aberta ao público no 
jardim da sua casa, recebeu o prêmio Bättre Stadsdel como promotora de cultura. Ilana Eleá publica 
poemas em antologias e no seu canal no Youtube. Em 2019 foi finalista do Prêmio Literatura e 
Fechadura, com o seu inédito “Poemas acesos”. 

MÚSICA
Era da flauta transversa
aquela voz aflita
para segurar o tempo.
Era do tamborim 
a intenção de
ir afinando devagar
as distâncias que o
espaço pregaria.
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Baron Camilo of Fulwood
É pai, amigo, pensador, inventor, escritor, tradutor, diplomata, homem de negócios,  
poeta, criador, criador de controvérsias, solucionador de problemas, lutador, empático, 
irrequieto, insatisfeito, militar, xereta, mas acima de tudo um amante da vida.

Abrace-me 

Abrace-me para que quando eu perder a força do meu coração, você 
me ofereça o seu, para que quando minhas raízes penetrarem pro-
fundamente, elas alcancem seu abismo; para que, se eu perder mi-

nha vida, eu encontre em você uma riqueza de vidas e idiomas.
Abrace-me para que eu me torne uma erva que nega o sono, uma pedra 

para que você se torne uma pedra macia sob a sombra de uma erva, de 
modo que entre nós um rio arda e outros transbordem, para que eu suba 
das alturas para encontrar você. 

Eu descubro que você é a escalada para que você descubra que eu sou 
o afogamento, de modo que se eu caminhar em sua direção, eu levantarei 
uma ponte entre perecer e luz.

Abrace-me para que você deseje me escolher como uma maçã, para que 
eu derrame você como uma maçã colhida, para que eu te inunde com o que 
você não pode alcançar, de modo que eu conjure para você uma noite e uma 
nuvem pairando sobre um ninho. Você esquece que eu sou a árvore dos 
seus membros, para que você esqueça que você é o membro de uma árvore, 
de modo que se a vida me derrotar, eu possa recupera minha vida em você.

Abrace-me e solte minhas mãos para que, a cada vez que somos quase 
um, permaneçamos dois destinos desafiadores.
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Sonia Palma
Vive na Inglaterra. Professora/Pesquisadora, estudou Letras, Filosofia e Mestrado em Educação Ambiental. Atualmente se 
dedica mais à escrita “na tentativa de preencher a mente e não morrer de saudades dos filhos”. Além de publicações acadêmicas, 
a escrita para alguns blogs e revistas online, escreve poesias e publicou os livros: Uma Cartografia do Imaginário nas Sendas de 
Manoel de Barros e Gaston Bachelard. (2015); Diesel Went To Live In The Garden. (2014, bilingue,Por/Ingl); As Descobertas de Amana 
nas Matas de Utiariti (2017, bilingue,Port/Ingl). Acesso para currículo lattes : http://lattes.cnpq.br/2526126160138395.

POEMA PARA UM SER EM ÁRVORE 
(Poema dedicado a Manoel de Barros, em ocasião de 

seu “nascimento para árvore”, em 13.11.2014)

Ao se fazer anjo o ser passarinho
Antes que tudo se perdesse
E que a falta ao chão lhe doesse
Seu corpo saltou do ninho

Se definiu em terra fincada
Envaidecendo então ser árvore
Tronco sala para quem namore
Noite Pantaneira mole e encharcada

Lagartixas nele enciúmam ser
Caramujos gosmam brilhando sombra
Formigas contam ao amanhecer
Terem cú mais importantes que bomba

Sonhando agora eterno armistício
Poeta no quintal do mundo imerso
Seu alimento seus desperdícios
No azul das coisas um universo

Acorda e desfila versos ao vento
Folhas caídas chão de poesia
Garças fixam esquecimento
Em seus galhos até o fim do dia.

Escutando a cor dos passarinhos
Sofre abundância em felicidade 
Alucina verbo ao descomeço
Seu delírio para a eternidade
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Jéssica Traven
Artista Convidado 

BIOGRAFIA
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Jéssica Traven, carioca, nascida em 03/08/1988, ad-
vogada por formação e atuante, desde sempre  en-
cantada pela arte.

Diante desse encantamento, buscou aprender diferentes 
técnicas de Pintura e Desenho, o que a levou a passar por 
cursos de Restauração de Quadros, Pintura a Óleo, Desenho 
no IP Studio,  Pintura em Aquarela e Desenho Artístico, fre-
quentando o Chiarouscuro Ateliê de Pintura, bucólico e tra-
dicional local de estudo das artes no Rio de Janeiro. 

Seu trabalho hoje mistura a cor das aquarelas com o preto do 
nanquim. Ilustra o que vê e sente, paisagens, flores e figuras hu-
manas, colocando sempre traços pessoais. E da mistura de pin-
celadas livres, manchas e do desenho tradicional, busca sempre 
encontrar seu estilo próprio, movida sempre pela curiosidade.

Já participou de exposições como em Paraty - RJ, no 10º 
Encontro Internacional de Aquarelistas, e no Rio de Janeiro 
já expôs no 63º Salão de Artes Plásticas do Clube Militar 
- 2018, e no 64º Salão de Artes Plásticas do Clube Militar 
- 2019, além de trabalhos feitos sob encomenda, enviados 
para EUA,  Angola e Irlanda. 
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Isabel Cintra  
Paulista de São Joaquim da Barra - SP - Brasil, Isabel Cintra acredita no poder dos livros em mudar 
pessoas bem como a importância da representatividade estar presente em sua escrita. É autora de 
Bem-vindo à cidade, Lisboa 2016, participou da I Antologia Internacional do Mulherio das Letras – Contos 
e Poesias , IV Sarau da Paz - Ausburg 2018 e com o conto Corvo-Correio, esteve entre os premiados do 
Prêmio Off Flip de Literatura 2017 (Paraty - RJ). Atualmente vive em Estocolmo-Suécia.

RETRATO

Ah... se eu pudesse voltar os anos. Pra muita coisa não teria atentado, teria feito o certo 
logo de uma vez. Pois o certo era te ter pedido em casamento ali mesmo, naquela barra-
quinha de cachorro quente, onde costumávamos comer no horário de almoço da Fábrica. 
Você sempre tão linda e, ainda hoje, igual em beleza. Me atrevo a dizer que com o passar 

dos anos ganhaste um tom de pele ainda mais viçoso, um quê de mulher autêntica, sensual, atenta. 
Quando me perco no amontoado de fotos da tua rede social, meu Deus! Vejo que continuas irresis-
tível, mulher! Engraçado pensar nisso tudo agora, depois de mais de trinta anos. Estás casada, com 
filhos... já passei pelo divórcio e vivo um relacionamento que parece déjà vu do primeiro.

Naquela vez, no cinema, foi quando percebi que te amava mais que tudo. Senti o calor das 
suas mãos sob as minhas mãos trêmulas, respirei o ar do teu sorriso. Meu olhar mergulhou no 
teu. E nos beijamos, e nos beijamos, e nos beijamos...foi naquele momento que te eternizaste em 
mim e, mais tarde, à saída da matinê, na lente de um inesperado fotógrafo.

Eu te queria, mulher! Com toda a tua cor, com toda a tua beleza incomum, com toda a tua sensuali-
dade invulgar, eu te queria inteira. Queria nossos corpos num só, queria filhos mestiços. Queria uma 
vida completa contigo. Como pude subestimar um amor tão grande?! Como me submeti aos precon-
ceitos dos meus pais de pele branca? Como dei importância à vizinhança bisbilhoteira que veio às 
janelas espiar o nosso primeiro passeio de mãos dadas? Qual a importância dos “amigos” que me 
rechaçaram? E como – tonto, um medroso de merda – pude te deixar partir para longe de mim?

Hoje, eu sei que abri mão do encontro raro. Do único amor verdadeiro que ainda trago guarda-
do no peito, e num retrato antigo. Em preto e branco.
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Ivna Chedier Maluly
É jornalista e escritora infantil. Mora na Europa desde 2003 e é autora dos livros Cadê seu peito, 
mamãe? Gabriel e a fraldinha, Maria Luiza e a Banheirinha e O samba faz 100 anos. 

Meu querido aspirador

Elias adora uma festa. Barulho é com ele mesmo! Dia de faxina é dia de aspirador!
Mas, quando o aspirador é ligado, faz tanto barulho que Elias tampa as orelhas com 

as mãozinhas.
- Aiiiiiiiiiiiiiiii, grita. Mas, curiosamente, insiste em querer tentar tocar no aparelho. 

– Meu filho, não chega perto, pode ser perigoso, alerta a mãe.
Mas Elias persiste. E dá soquinhos e tapinhas no aspirador na tentativa de desligá-lo. 
Não consegue. Insatisfeito, põe-se a chorar de cabecinha baixa. 
A mãe desliga o aspirador, pega Elias no colo e explica que aquilo não é brinquedo de criança, 

e que serve somente para limpar a casa.
Elias ouve com atenção e depois faz um gesto com o corpinho como quem quer descer do colo. 
E lá vai ele em direção ao aspirador.
Ele tenta ligá-lo de qualquer maneira. E, desta vez, consegue! 
- Ehhhh, ehhhhhhhh, exclama.
Deu um tapa tão forte que apertou o botão certo. Porém o de carga máxima.
O barulho era ainda maior, ensurdecedor mesmo! Elias, assustado, começa a chorar e corre 

para perto da mãe!
A mãe, cansada, desiste de limpar a casa. Pega o bebê e lê para ele um livro com figuras coloridas. 
Elias gosta e logo está mais calmo! 
Mas será mesmo que Elias vai desistir do aspirador?
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Manuella Bezerra de Melo 
É jornalista nascida em Pernambuco, Manuella Bezerra de Melo trabalhou como repórter, especializou-
se em Literatura Brasileira e Interculturalidade e é mestre em Teoria da Literatura. Atua como poeta, 
cronista, autora e contadora de histórias infanto-juvenis. Quando viveu nas Serras de Córdoba, na 
Argentina, publicou sua primeira obra, Desanônima (Autografia, 2017). Já em Portugal, publicou 
Existem Sonhos na Rua Amarela (Multifoco, 2018) e Pés pequenos pra tanto corpo (Urutau, 2019) e 
participou da antologia Pedaladas Poéticas (Aquarela Brasileira, 2017). Mora em Guimarães, Portugal.

Recife onde toda verdade é mentira
que corre como pára
cidade em pânico como no viaduto
em cima do viaduto
em baixo do viaduto
Recife paralelo, uma espécie de delírio
um mau hábito, um vício louco
num sabor, nos sabores, tantos sabores
Recife de quem conhece maior
maior que sua Aurora
que o desmantelo azul do mar
que seu carnaval que é tão seu
quanto do seus vizinhos
Recife dos paraibanos e alagoanos
dos pernambucanos migrantes
dos que carregam nas costelas
a nostalgia que deixa à saliva
um solto da manga rosa
um ruído de ambulância
de olhos fechados
numa ladeira
cidade onde nenhum artista
é suficientemente bom
porque todos os artistas são
excessivamente os melhores
Recife uma puta sorridente
de cu pro alto, puta liberal
das babás fardadas
do cães cagantes nas calçadas
do medo, medo colorido
como um flamboyan vermelho
e seus jâmbricos tapetes violetas
Recife tão distante, à nado te afogas
a pé não se chega, de asas não se paga
Mata a quem te ama essa abstinência
do teu fedor à merda
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Mariana Freitas 
É doutora em Comunicação Intercultural pela Universidade Fudan, em Xangai. Natural de 
Brasília, morou do Norte ao Sul do Brasil e também nos Estados Unidos, China e, atualmente, 
França. Aliando curiosidade, interesse social e paixão por culturas diferentes, trabalhou como 
jornalista, professora e pesquisadora acadêmica. Em 2010 mudou-se para a China e, graças a esta 
experiência e ao seu olhar apurado sobre cultura milenar chinesa, Mariana trouxe na bagagem o 
romance “Que o Oriente me oriente”, publicado em 2018, pela Editora Letramento. 

a tecelã

O ritmo das mãos da tecelã tramando o fio de algodão é quase sincronizado com o ba-
rulho da chuva que molha a terra do seu campo mágico. Aquelas mãos que abrigam 
loucura e lucidez. E que tecem estórias e encontros. E que cultivam plantas, amo-
res, gatos, paz, dor e poesia. Que alimentam almas, agregam e empoderam mulheres, 

atraem passarinhos livres que rapidamente decidem voar.
As mãos habilidosas de mulher aranha, emaranhando, costurando e construindo seu destino. 

As mesmas mãos que plantam o algodão, o fruto e sua própria lua no chão, também vermelho, 
do cerrado. Lá onde corre o sangue Kalunga, lá onde casulos se rompem, onde a água fria abre 
os poros da pele e onde o céu é sempre estrelado e o poente alaranjado. 

Ah, mulher das estrelas, guardiã da sabedoria ancestral. Cíclica, intensa, intuitiva e incons-
tante. Doce e amarga, louca e serena. Ela é contradição e evolução, por isso, não cabe em rótulos 
ou convenções. Por isso ela intimida. 

Cuidado, moço, porque a aranha é também loba e sacerdotisa. É dona dos fios que tecem sua 
própria vida. Seu manto tem poder e sua existência já é um ato de resistência aos que não su-
portam liberdade. Porque ela é selvagem. 

Porque o que não falta na tecelã é coragem para assumir suas verdades, mesmo quando ela tem 
medo. E ela tem medo. Mas segue seu caminho assim mesmo, escutando o vento, tocando no algodão, 
sentindo aroma de planta e chá, gozando. Ela goza. É pele, cheiro, instinto, é conexão, troca, olhar, 
alma. E apenas os habilitados a enxergarem sua essência são convidados a entrar na sua trama.   



52 53REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Marta Cortezão 
É amazonense, nascida em Tefé. Participou de várias antologias nacionais e internacionais, 
de 2015 a 2016. Em 2017, lançou seu primeiro livro de poesias e poemas, cujo título é “Banzeiro 
Manso”. É membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-amazônicos – ABEPPA e 
da Academia de Letras do Brasil – Amazonas – ALB/AM

FOTOGRAFIA
Hoje, recebi súbita visita,
cujo olhar invadiu minhas entranhas,
acendeu-me volúpia esquisita
e pintou-me a libido de façanhas.

Pretérito querer me revisita,
e aqui estou eu... refém das artimanhas,
porque o sanhudo fado não hesita
em abrasar-me loucas e vis manhas...

Teu olhar decifrou-me os pensamentos;
o silencio gritou feros desejos;
meu corpo te implorou atrevimentos,

paixão, insanos beijos e gracejos...
Vem, despe-me das vestes, dos tormentos...
Na foto, só teu riso... vãos lampejos.
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Mazé Torquato Chotil
É  jornalista, pesquisadora e autora. Doutora em ciências da informação e da comunicação 
(Paris VIII) é pós-doutora pela EHESS. Sul-mato-grossensa, vive em Paris desde 1985. Publicou, 
entre outros, José Ibrahim: O líder da grande greve que afrontou a ditadura, Trabalhadores 
Exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985), Lembranças do sitio, Lembranças da 
Vila, Minha aventura na colonização do Oeste, Minha Paris Brasileira, L’Exil ouvrier.

Na virada do tempo

O s fios brancos, curtos, são maioria naquela cabeça pequena de olhos vivos. Na nossa 
conversa, ela passa do francês para o português com um leve sotaque caloroso. Esteve 
no Brasil e na América latina inúmeras vezes. Quanta solidariedade não prestou aos 
diferentes povos do nosso planeta? Sorriso largo, maroto, tem um jeito particular de 

resmungar, protestar contra estupidezes.
Saímos juntas da sua residência, ela para um lado, eu para o outro. Saiu com seu embornal, 

esses sacos de algodão natural, que os jovens de hoje utilizam para fazer pequenas compras, 
carregar coisas, evitando os sacos plásticos que levam três centenas de anos para se desinte-
grar. Meus pais, cearenses, os usavam para transportar, à tiracolo, coisas e outras. Ela o carrega 
no seu lado direito. Vai fazer compras para seu jantar.

Pelos 10 metros de distância, viro para trás e a vejo no alto dos seus... quantos anos? Anda de-
vagar, mas os passos são firmes. Ainda tem muitos amigos, mesmo se muitos já desapareceram 
com o virar dos anos. Não teve filhos, sua família, pai, mãe e irmão único, já há muito a perdeu.

Nela, nenhuma riqueza aparente, sua simplicidade é poderosa num bairro dos mais caros de 
Paris, a Ilha Saint-Louis, onde vive no seu apartamento. Há muito não visita mais o castelo fami-
liar. Frequentou responsáveis políticos, famílias reais; aliás, o rei belga Baudouin era seu primo.

Volto a olhar para trás, momento em que ela vira à esquina e se vai no tempo...
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Nara Vidal 
É mineira de Guarani. Desde 2001 mora na Europa de onde escreve para jornais e revistas 
diversas. É autora de infantis e adultos. Ganhou o Maximiano Campos na categoria contos e 
o Brazilian Press Awards três vezes na categoria literatura. Seu primeiro romance Sorte é o 
vencedor do terceiro lugar do Prêmio Oceanos 2019. Nara mantem a livraria online Capitolina 
Books especializada em literatura contemporânea em língua portuguesa.

POR POUCO
(do livro “Lugar Comum” Editora Pasavento, 2015)

Aquele amor tinha começado pelo fim. Quando aos doze anos virava moça visível aos 
olhos dos outros e temia que a blusa de tecido ralo do uniforme mostrasse o coração 
aos pulos, prestes a encontrar na escola o que se tornaria o amor da vida. Evitava 
cruzar olhares com quem pudesse tirá-la do eixo, fazer do seu rosto fogo vivo, e do 

coração carne crua. Era tanto amor que dificultaram tudo o que puderam. Tinham tanto receio 
de espatifarem em cacos tamanho amor que pouparam tudo, cada gota dele. A vida precisa de 
juízo. Amor daquele jeito só podia ser exagero, excesso. A vida precisa ser comedida, vivida em 
parcimônia, senão estraga, faz mal. Aquela batida pulando de amor dentro do uniforme passou 
pela vida e viu outras roupas. A concomitância do quente e do frio que fazia os olhos salgar de 
amor, com suspiro e tantos outros doces, ela só sentia com o amor de sempre. Aquele. A moça 
vinda de fora, o menino que falava inglês, um giz, uma partida de vôlei, uma carta, um bilhete. 
Tantos bilhetes, explicaram que não era possível. Explicaram que aquele amor desajeitado cres-
cia para não acabar mais. No degrau da rua onde passava vida de todo o jeito, ficou esfarelado 
o amor dos dois. A prefeitura já limpou a rua, o degrau há tempos. Mas os dois sabem que ficou 
ali quebrado o que tem para consertar. Preferiram não viver o maior amor do mundo inteiro e 
que, por isso, continua sendo de uma forma impressionante, infinito. E se você olhar lá estão, 
inteirinhos, feitos aos pedaços. Paisagem inacabada. Assim concluída.
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Patrícia Cacau
nasceu Sânzia Patrícia Cacau, em Natal-RN, em 1/9/65, com residência em Linz-Áustria e vivência 
em Fortaleza, Ceará. Empreendedora social, escreve desde a adolescência, mas oficialmente sua 
escrita nasceu no coletivo Mulherio das Letras Europa. Articuladora do Mulherio das Letras Ceará, 
tem participação em algumas coletâneas e antologias no Brasil e Europa. Sua escrita brota das 
inquietações da alma humana e das vivências do cotidiano. “Escrever é como respirar pelo papel” 

CARTAS PARA SAUDADE
Não me tire Deus
o gosto de partir,
muito menos o desejo de ficar.
Que eu nunca parta sem vontade de voltar,
nunca volte sem querer ficar.
Não olhe para trás querendo regressar.
Porque o ontem não volta,
O hoje se renova no amanhã quando acordar.
Cada minuto é uma partida do momento que passou.
Voltando para o mesmo lugar onde tudo começou,
posso refazer o caminho mas nunca viver
da mesma forma que terminou.
Saudade mata a gente e a gente mata a saudade,
se existir a vontade de continuar dentro da gente,
toda gente que a gente encontrou.
em todos os caminhos que a gente caminhou.
Saudade é companheira que passa a vida inteira na mente e no coração de quem se lembrou.
Se sentir que se está sozinho sabe que em algum lugar existe alguém que lembra que você passou.
Deixando também saudade, lembrando os momentos que compartilhou.
A partida nos faz ausente e a chegada nos faz contente.
A saudade bate, mas não mata a gente.
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Paula Botelho
Ensino, formação docente, programas de imigração e de português como língua de herança, 
oficinas de literatura para crianças brasileiro-americanas e tradução estão na bagagem. Como 
autora, seus livros, artigos e outros textos incluem a surdez, a cultura brasileira na imprensa 
americana, imigração e retorno, bilinguismo e biculturalismo, e os desafios de viver fora do 
Brasil (“Brasileiros em Solo Estrangeiro”- Facebook). Doutora em Linguagem, Letramento e 
Cultura (UMBC - EUA) e Mestre em Educação (UFMG), reside há 14 anos nos Estados Unidos.

Lia, a mulher e a alegre revelação 

T ítulo esquisito, pensou Lia de início, ao colocar no papel uma história que nunca tinha saí-
do de dentro dela. Adiou muitas vezes, porque escrever significava recordar e sentir que 
perdera tempo. Mas agora parecia diferente. Escrever era uma oportunidade de libertação. 

- Que linda sua cachorrinha, posso passar a mão? Perguntou a mulher, em inglês.
- Claro! disse Lia, alegre com a aproximação. Desejava muito conhecer mais gente naquele 

país onde já vivera quase uma década e há alguns anos retornara. 
Lia teve a nítida sensação de que a mulher era brasileira. E arriscou perguntar, coração ba-

tendo forte com a perspectiva de ser uma compatriota.
- Sim, eu sou brasileira, falou ela. Com sotaque de gringa. 
Algo pulsou diferente dentro de Lia. Ela já tinha encontrado gente que tinha um português 

afetado por tantos anos vivendo em países estrangeiros. Mas aquele sotaque fez eco. Ela teve a 
ligeira intuição de que a mulher achava aquilo chique. Mas não pensou muito. Era pura alegria 
pensar que podia ser o começo de amizade com uma brasileira. 

Lia foi buscando conhecer a mulher, em encontros fortuitos. Andava com sua cachorrinha no 
parque próximo, e trombavam quando a mulher caminhava por ali, durante os treinos de futebol 
dos filhos. Lá estava aquele português americanizado. Mas a vontade de ter amiga colocava todo 
o incômodo e o pasmo de lado. 

Em alguns encontros, falaram sobre tomar um café. A mulher trabalhava em um escritório 
imobiliário e queria que fosse durante o dia, se Lia fosse ao encontro dela. Lia teve dó da pobre 
quando viu que ela achava lindo ser ocupadíssima. Era miséria mental achar que era chique e 
de primeiro mundo ter sotaque de americana e não ter tempo para nada. 

E a coisa teve fim quando um dia Lia a convidou para jantar. A mulher disse à Lia que não saía 
com amigas à noite, para evitar que o marido quisesse fazer o mesmo com os amigos. 

E agora era Lia quem não queria. E era hora de celebrar. Aprender a não ter demora quando 
algo tem cheiro de fumaça, mas a gente insiste que é de jasmim.
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Sandra Maciel Barreto 
Ama escrever romances, poesias, letras musicais e roteiros para cinema. Licenciada em Letras, 
com habilitação em Literatura Brasileira e Portuguesa, tem especialização tanto em Informática 
pela Universidade Federal do Ceará UFC quanto em Educação Continuada e a Distância pela 
Universidade de Brasília UnB/UAB, onde lecionou para os Cursos de Graduação em Artes e Letras. 
Atualmente, organiza uma série de livros, com mais de 600 poesias. Para saber mais: http://lattes.
cnpq.br/5591846740221907 - Contato pelo whatsapp +55 (85) 9 9738 0209

O QUE TU SEMEIAS 

A natureza sábia perfuma a noite... E o cheiro, o chei-
ro toca a alma...  E eu sinto um amor que é amor... 
Um amor que não tem nacionalidade, mas que 
é amor... E, assim como as aves migratórias, esse 

amor também percorre o mundo para acasalar-se... Numa 
dança ou num espetacular balé em contemplação a toda a 
criação...  E para que esse ritual aconteça, todo o universo se 
une: os ventos ficam favoráveis, os mares fornecem alimentos 
em abundância, o amor se estabelece e a vida permanece...

O amor rege o mundo, eu sinto isso... Eu sinto esse amor ago-
ra... É tão bonito e forte que eu me entrego inteiramente para 
senti-lo... Esse amor é maduro, ele sabe que só nos cabe viver!

Por isso, antes de escrever, eu lavei as mãos; antes de voar, 
eu tirei todas as roupas; e antes de te amar, eu arranquei cada 
mato de rancor e cada tronco de dor, porque o que tu semeias 
em meu coração, a natureza sábia perfuma a noite!
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Terezinha Malaquias 
Estudou escultura na Edith Maryon Kunstschule Freiburg (Alemanha), aonde mora há 12 anos. 
E foi aos 11 anos, só que de idade, quando se apaixonou pela poesia, e essa paixão virou amor. 
Artista múltipla,é escritora, poeta, atriz, modelo vivo e performer. Autora dos livros Modelo 
Vivo I, Menina Coco, Teodoro, entre outros. Participou de antologias no Brasil, nos  Estados 
Unidos, na Alemanha e em Portugal. Fora isso, tem um canal no YouTube com o seu nome 
para publicação de videopoesias e videoperformances.

MEUS VIZINHOS 

Q uase sempre enquanto preparo o jantar, olho da janela da cozinha um casal de vizinhos do sétimo andar (eu moro 
no quarto). É um casal muito simpático que, às vezes, sai para caminhar de mãos dadas. E toda vez que os vejo, lem-
bro dos meus pais que só caminhavam de mãos dadas (companheirismo e carinho que durou por quase 53 anos).

Teve um dia desses, de manhã bem cedinho, os encontrei no supermercado que fica cerca de um quilômetro 
do prédio que moramos. Detalhe: ela, alemã com seus 85 anos, e ele, polonês com 92 anos, vão e voltam a pé. Empurravam 
um carrinho de compras e, quando me viram na entrada, cumprimentaram-me sorridentes e festivos. Voltamos a nos ver 
no setor onde ficam as verduras, os legumes e as frutas. Aqueles vizinhos eram pura vivacidade. Voltei para casa feliz.

Na Alemanha não tem porteiro nos prédios, o que torna o convívio mais afável. E num fim de semana, à tarde, soou a campai-
nha. Era a minha vizinha do apartamento ao lado, com uma sacolinha de frutas que trouxera do pomar da amiga dela que mora em 
outra localidade de Freiburg. Visivelmente emocionada, depois de ficar dois meses internada no hospital, tinha nos ido agradecer 
pelo cartão de boas-vindas que eu fiz e pintei e o Gerhard, (meu marido) escreveu. “Meu coração é belo, mas a minha 
letra é bem feia. É o que dizem”. 

Durante a conversa, contei que a minha mãe dizia que vizinho deve ser um pelo outro. Ela sorriu e confidenciou que 
a mãe dela falava a mesma coisa. 

Essa vizinha é uma senhora muito especial. Ela é russa e mora há anos aqui, mas costuma viajar para visitar os filhos 
e os netos que moram em outras cidades. E quando volta das viagens, para sinalizar que chegou, deixa os seus sapatos 
no tapete da entrada, do lado de fora.

Terminada a visita nos abraçamos. Fechei a porta sem caber dentro de mim, de tanta alegria. Fui direto para a cozi-
nha, já estava na hora de fazer o jantar. Em poucos minutos, o cheiro da polenta e dos cogumelos com pimentões no leite 
de coco exalavam os seus perfumes.

Naquela noite, jantamos à luz de velas para saudar o presente que é a vida, e de como é bom aprender e compartilhar 
histórias, abraços, sorrisos e votos de felicidades que vêm do coração.
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Valeska Brinkmann 
Nasceu em Santos, 1972. Estudou Radio e TV na FAAP (SP).  Publicou em 2016 O livro infantil bilíngue 
“Pedrina- a perua que queria ser pavão” pela editora Bübül Verlag Berlin. Participou em Antologias 
na Alemanha, Brasil, e Portugal e em sites literários como Stadtsprache Magazin, Literaturabr, 
escamandro (traduçoes). É integrante do coletivo GLENSE (guerrilha literária espontânea na sala 
de estar). Trabalha na emissora de Rádio e TV pública de Berlim, onde vive há quase vinte anos.

Passagem secreta
entrei por uma passagem secreta
na parede de pedras
descendo degraus na escuridão
cheiro úmido de mofo
dali poderia fugir para a floresta
como as crianças de Chambon-sur-Lignon
tenho onze anos e também sinto pavor
também sinto                 amor
estou numa caverna com John
no meio da floresta
com outras crianças e John
ele cabelos despenteados
depois que entramos pelo atalho da passagem
eu lhe escrevo um verso 
ele faz um rabisco que fica bonito, sabe desenhar
me envolve com os braços pálidos 

Hoje ele é homem e poeta
o fogo está nos seus cabelos e orelhas
o ar está na boca e nariz
nos olhos de mar, a água:
John é a maré mansa 
de uma praia do Atlântico 

adulto sou criança e John agora não está mais por aqui
E eu, que não quero morrer tantas vezes
procuro sempre     sempre    a passagem secreta.
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Veronica B. Chaves 
(Veronica Botelho) é uma escritora afrobrasileira, formada em psicologia pela Universidade 
de Florença, e especializada em Psicologia Cultural. Morou em 8 países e atualmente mora na 
toscana. Fala 5 línguas, e escrever sobre o tempo é uma das suas paixões. Acredita que a sua 
relatividade esta diretamente condicionada pelos lugares, pessoas, realidades… que encontramos 
e vivemos. Para ela viver um presente, multiplicado por tantas existências, é dar a possibilidade 
de multiplicar o próprio futuro. Autora do livro “Meias Verdades” pelo selo Off-Flip.

O tempo com todas as 
suas existências 
Lento o suficiente para sentir
Rápido o suficiente para não decidir o que sentir
Voa para não ser condicionado
Para, quando quer ser compreendido
Corre quando quer ser perseguido e até encurralado
Congela-se quando tem que ser aceito

O tempo
Ondas contínuas
Transbordam o sereno azul do mar
Enaltecem a beleza de cada momento
Misturam-se ondas de outros tempos
Presente, passado e futuro
Oxalá parasse, oxalá continuasse, oxalá… 

Livro Meias Verdades –  parte do texto “O tempo 
com todas as suas existências” pág. 13 e 17.
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Daqui do quarto
Daqui do quarto adentro
o tempo já desfolhado
do que foi feito
e se desfez.

Chuva nas folhas,
vento no vasto,
janela (o entrevisto),
luar desnudando os galhos.

Silêncio denso,
bichos beirando o sono aceso:
sonhos de presas,
de gritos, fugas.

Aqui na carne deito
camadas
de tantos nadas
que o agora (meu)
engole
como se água fossem.

Sumir não nos sustenta,
mas há pegadas
que lumem
na solidão de quem nasce
(museus se miram,
e se entrelaça o tempo).

Aqui no quarto
a noite
não é parede negra:
pairam tempos.

Natan Barreto 
Nasceu em 1966, em Salvador. Viveu em Paris e Roma, e está radicado em Londres desde 1992. 
É tradutor e intérprete formado pelo Institute of Linguists, e pedagogo pela London South Bank 
University. Escreveu seis livros de poesia, dentre os quais, Sob os telhados da noite (1999); 
Movimento imóvel (2016), que recebeu uma Menção Honrosa da União Brasileira de Escritores do 
Rio de Janeiro; Um quintal e outros cantos (2018), vencedor do Prêmio Sosígenes Costa de Poesia, 
concedido pela Academia de Letras de Ilhéus; e O ritmo da roda: poemas fotográficos (2019).
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Viviane Fuentes 
É esscritora, roteirista no Brasil. Agitadora cultural e artista plástica na França. Um encontro 
em 1996 com o editor Massao Ohno  – que lançou livros de Hilda Hist e dos irmãos Haroldo et 
Augusto Campos – foi o ponto de partida para que Viviane concretizasse sua « trilogia poética 
visual»: “O Pescoço da Girafa”, “A Tromba do Elefante” e a “Língua do Tamanduá”, entre 1996 e 1999. 
Site: www.vvfuentes.wordpress.com

magará
em “ A Tromba do Elefante” Massao Ohno Editor (1997)

à Myrian Muniz e Flávio Império (in memorian)

Degusto o nome
na pronuncia
da saliva:
Mangará.
Percorro a história
que repousará
docemente
No berço do teatro.

Descubro que,
da fruta fálica
que fora gerada,
nascera o coração
possuído da vastidão
de significados e cheiros.

Acolho-te no seio
no nome
no ventre
na flor.

Quem foi o poeta
que ousara
pronunciar-te, Mangará?
É bom estar aqui e olhar para cima.
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Lívia Mata 
Nasceu em Niterói e mudou para a Europa no início dos anos 90. Estudou Comunicação na Universidade 
de Viena. É diretora de arte especializada em design de revistas (liviamata.com). Escreve sobre o Brasil,  
em alemão, para a mídia austríaca e, sob o pseudônimo de Lina Mares, escreve em seu blog crônicas e 
contos em português (strudeldebanana.com). Em janeiro de 2019 abriu em Viena o Botequim “Carioca” 
(@cariocawien), ponto de encontro de Ex-pats e amantes de boas cachaças e Feijoada.

a aterrizagem da ficha brasil 

E u tinha acabado de chegar no Brasil. Deitei na cama exausta depois de quase 20 
horas de viagem, dois aviões, esperas, dá um peito, dá outro peito e umas 10 fral-
das sujas. O cheiro de feijão temperando no alho entrando pelas narinas. Mamãe 
mandando brasa no fogão e a dor nas costas confundindo minhas emoções. Mal 

conseguia me mover. Minha cunhada e muito amiga desde a infância chegou e deitou suas 
mãos abençoadas, de massagista profissional, nas minhas costas. Pra cima, pra baixo. For-
te, fraco. Repuxado, esticado, encolhido. Ritmado, leve, fundo, denso… gostooooso.

Acabada a sessão, virei o corpo agradecida:
– Minha linda, que delícia. Muito obrigada. Quanto eu te devo? – E já fui catando a 

carteira. Num primeiro momento ela ficou meio atordoada mas depois falou claro e firme:
– Vai tomar no cu!
Choquei.  
– O quê?
– Vai tomar no cu, mulher, que pagar o quê! – Fiquei meio sem graça e depois rela-

xei: Ah, chegueil! Welcome home, Lina. Aterrizei na minha terra, onde pessoas amigas 
te mandam tomar no cu por cortesia e amor.
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Virna Teixeira
Nasceu em Fortaleza em 1971, graduou-se em Medicina, viveu em São Paulo por 
vários anos, e hoje mora em Londres, onde atua na área de saúde mental. Tem 
vários livros de poesia publicados, é tradutora, e escreve contos. Publica poesia 
brasileira em tradução pela editora Carnaval Press, e edita a revista eletrônica 
Theodora (www.theodorazine.com). Os poemas selecionados para esta edição da 
Revista Pixé fazem parte de uma coleção bilíngue de poemas sobre gênero, My Doll 
and I, que será publicada em 2020 pela Pamenar Press. 

o teu sonho de ir
ao baile, num vestido
rodado e negro
de poá vermelho

com uma peruca
longa e loira
de raiz escura

e como tudo coordena
tua homenagem 
aos anos 50

a anágua burgundy
com os sapatos e 
a carteira

eu irei de biker
com um top preto
e uma pencil skirt
de vinyl

meu rosto escondido
por um véu preso
no chapéu

com detalhes
vermelhos 

como o teu vestido 
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nasci de uma aranha 
que me fisgou por dentro
com seu fio de visgo
que defende a greta 
aberta na madeira

o brilho felpudo
enlaçou meu pulso

e aprendi ali
que toda beleza 
tem custo

POEMAS DE VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
(do livro Minha língua roça o mundo (Editora Patuá, São Paulo, 2018)

esperar na porta 
que o vento passe
e traga nele sua voz
já que os trilhos do trem 
foram arrancados
as ruas não me levam
o ar parado se perde
como água que adoece
e o telefone mudo

memória é medo
que se entreva
entre as teias
do corpo
memória é osso 
sem carne
que cobrimos
da melhor forma
possível
para que não
sangre

pertenço às ruas frias 
de vento e geada
em que algo de mim 
se incorporou aos portões
e a esses cães famintos
que rosnam para os passantes
a esses tetos que pungem o céu
com suas antenas parabólicas
mandando mensagens à Deus
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