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São Sebastião / glorioso mártir de Jesus Cristo / e poderoso
advogado contra a peste, / defendei a mim, / minha família e
todo o país / do terrível flagelo da peste / e de todos os males
/ para que servindo a Jesus Cristo / alcancemos a graça de
participar / de vossa Glória no céu.

A ladainha destacada é um trecho de uma das orações a São
Sebastião, protetor contra a Peste, a fome e a guerra. A Peste
Negra, em suas duas manifestações, a bubônica e a
hemorrágica, matou, na chamada Baixa Idade Média, quase
metade da população europeia, algo em torno de 75 milhões
de pessoas, de cristãos, de filhos de Deus, de Homens. Outro
sem número de pessoas, em especial as bruxas, foram
brutalmente assassinas na tentativa de responder à pergunta
que atormentava a todos [e que nos interessa muito]: “de
quem é a culpa por tamanho horror?”.

A Peste foi, para o que chamaríamos posteriormente de
Ocidente [a Europa é a própria essência do Ocidente], muito
mais do que uma doença: a Peste atingiu profundamente o
imaginário europeu. Colocando em xeque sua mitologia
judaico-cristã [Deus, mesmo diante da intercessão de São
Sebastião, não moveu um dedo para livrá-los da praga], sua
moral, sua vida social, colocando em xeque o valor da vida,
colocando de joelhos uma civilização inteira – sem sobreaviso,
sem cura, sem tratamento, se escape.

Alagunas #7: Peste, publicada em 31 de julho de 2016,
propõe que a literatura pode/deve ser uma praga: tão nociva
e destrutiva quanto a própria Peste Negra. Propõe que a
literatura atinja profundamente a todos, de forma
indiscriminada, colocando à prova [e, se possível, colocando
de joelhos] todos os valores, as morais, as verdades, as
divindades, as transcendentalidades em que tocar – expondo
o horror cru, pulsante, vivo.
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Glorioso mártir São Sebastião,
soldado de Cristo e exemplo de vida cristã,

que deste a vida em testemunho do Evangelho,
perseverando até o fim,

Roga por nós, para que, inspirados pelo teu exemplo
e sustentados pela tua proteção,

sejamos também nós testemunhas do amor de Deus.

Tu que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus,
intercede junto ao Senhor para que aumente a nossa esperança na 

ressurreição.

Tu que viveste a caridade para com os irmãos,
pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos.

Enfim, glorioso mártir São Sebastião,
protege-nos contra a peste, a fome e a guerra;

protege nossa Cidade, tão marcada pela violência e pela maldade,
e defende-nos do pecado,

que é o maior de todos os males.
Assim seja.
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quando o primeiro bubão azulado

surgiu na pele do pescoço

agradeceu ao Senhor 

por não ter sido esquecido

era o último a ser chamado

em menos de trinta noites

viu cair

um a um

do nobre ao camponês

até ficar deserta a vila

assombrada pelos despojos dos mortos

e seus corpos em estado de avançada

decomposição

o assassino invisível 

não perdoou ninguém

chegou a pensar que

havia sido poupado

e viveria sozinho no mundo 

(haveria pena mais cruel?)

agora

chegada a sua vez

sabe o que lhe espera

respira aliviado

serão três dias de 

suplício

virão as dores lancinantes

as manchas putrefatas

os vômitos de sangue

não receberá

o último sacramento

não será enterrado

mas Deus foi piedoso 

e levará sua alma

se juntará aos seus 

entes queridos

espalhados pela casa

ao lado de ratos
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*
na altura do coração da pedra
nos tornamos surdos
relva bambu vento
surdos fomos o mundo
o templo a areia o irresoluto
semelhantes de esquecimento e ilusão
*
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*

Sou feito de cores

claras e escuras,

ora vestidas,

ora desnudas

de bem-querer.

Sou o olhar que abraça,

o abraço que chora,

a lágrima que dobra

o arco-íris que a atravessa

quando a luz predomina, momentânea,

diluindo a penumbra que lhe dá sentido.

A lágrima é prisma da alma

que pragueja e reza,

repele e acolhe,

enquanto se condensa

na experiência do corpo

e descobre o sublime na finitude,

na imperfeição, na incompletude.

*
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foto de Arô Ribeiro (detalhe)



●

● minha pessoa yahweh sabe ●
● q agora antes vai viver aqui ●

● deitado num quarto sujo ●

● chutando caranguejos imensos ●
● como tartarugas por dentro ●
● de casa diz minha pessoa ●

● yahweh pra minha pessoa ●
● yahweh porq pra minha pessoa ●

● yahweh nunca é bom tempo ●

● isso de ser onisciente de ser ●
● onipotente é uma merda assim ●
● minha pessoa yahweh vai viver ●

● numa casa desconjuntada junto ●
● bem junto do mar e do mangue ●

● minha pessoa yahweh vai ●

● viver chutando caranguejos ●
● por dentro de casa caranguejos ●
● gigantescos como tartarugas ●

● mas enquanto nada é criado ●
● minha pessoa yahweh sabe bem ●
● o q vai fazer e por nada perdera ●

● esse gozo q so minha pessoa ●
● yahweh pode aqui nessa casa ●
● criada antes de tudo q criara ●

● minha pessoa yahweh porq é ●
● onisciente onipotente e aqui ●

● nessa casa cheia de caranguejos ●

● cercada por todos os nadas ●
● minha pessoa yahweh pode ●

● viver so chutando caranguejos ●

● minha pessoa sabe q vai criar ●
● o universo estrelas e galaxias ●

● minha pessoa é onisciente ●

● minha pessoa vai criar a terra ●
● tudo q uma terra precisa ter ●

● luas mares e uma fome ●

● da porra em tudo vivo q minha ●
● pessoa criar porq minha pessoa ●
● é onisciente e mais onipotente ●

● é porisso mesmo q minha pessoa ●
● gargalha dessa maneira minha ●
● pessoa yahweh dança no vazio ●

● q é tambem minha pessoa q vai ●
● inventar o homem e a mulher ●
● pros 2 fazerem muita merda ●

● porq minha pessoa yahweh ●
● é onipotente e gosta de fazer ●

● merdas do nada pra nada ●

● yahweh minha pessoa fica assim ●
● cansada demais com isso tudo ●
● de criar merda dessa maneira ●

● mas minha pessoa yahweh não ●
● pode não criar porq é onisciente ●
● assim fara mesmo sem querer ●
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●

● como se fossem formigas ●
● do tamanho de tartarugas negras ●

● sem antes nenhum universo ●

● nenhuma galaxia nem montanhas ●
● nem os idiotas macacos pelados ●
● so essa casinha e os caranguejos ●

● so yahweh minha pessoa yahweh ●
● pode ficar aqui deitada na rede ●

● chutando caranguejos sem q nada ●

● inda exista sem q nada pese ●
● sem q nada se mova sem q nada ●

● se torne o horror q minha ●

● pessoa yahweh sabe essa merda ●
● toda q yahweh minha pessoa ●

● vai ter q criar porq é onisciente ●

● mas por enquanto esse caldinho ●
● de caranguejo com pimenta e rum ●

● é a melhor coisa desse nada ●

● aqui em paz minha pessoa yahweh ●
● sem nada ao redor q faça sofrer ●
● na escuridão q espera yahweh ●

● minha pessoa q vai dormir agora ●
● depois do caldinho de caranguejo ●

● depois desse rum ate não aguentar ●





cara de bode nao é nome

mas todos me chamam assim

nao sei se tive outro

me chamaram assim e assim ficou

me criaram pra curar suas feridas

devem ter me dado o nome tambem

quando acordei por todo canto

tava minha cara e meu riso

entao entendi meu lugar na lama

precisava curar o mundo q tava

podre arruinado e sozinho

foi pra isso q me criaram

cara de bode nao é nome

mas virou nome pra isso

quando acordei por todo canto

tava minha voz minha palavra

ate q cada olho era meu em cada

boca eu falava cada corpo era meu

ate q cada cara era tambem

cara de bode

*
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minha palavra é verdadeira
nao demorou pra q todos vissem

porq a verdade está em mim
porq a palavra sou eu

um a um todos
se arrastaram na lama

ate mim e mostrei a todos
seu lugar nesta bosta

eu estava no começo
e colamos a palavra da verdade

em cada muro em cada
esquina em cada porta

minha palavra é verdadeira
me criaram pra curar suas feridas

abertas pelos vermes podres
malditos vermes podres

gritavam todos em marcha
porq a palavra sou eu

me criaram pra curar suas feridas
porq a verdade está em mim

*
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o terror o terror o terror
o grande dia chegou

e tudo sera consumado
cara de bode nao é nome

mas levantarei todos da lama
sobre as cabeças dos vermes podres

o grande dia chegou
o terror o terror o terror

a vergonha o medo a fraqueza
serao todos esquecidos

levantarei todos da lama
porq me criaram pra curar suas feridas

invadiremos as suas casas
ocuparemos as suas ruas

possuiremos os seus corpos
porq a verdade está em mim

o grande dia chegou
todos os vermes podres serao devorados

entao nos levantaremos da lama
porq pra isso voces me criaram

*
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“Uma imagem irrecuperável do passado ameaça desaparecer com cada presente que não se
sinta visado por ela...”, diria Walter Benjamin em 1940. Ao pensar que se deve esquecer tudo o
que aconteceu posteriormente como condição hermenêutica para reviver empaticamente o
passado, o investigador historicista assumia o discurso de conformação do vencedor. Podemos ir
além dessa constatação de Benjamin, já que um ensaio, enquanto gênero, é também um convite
para ir além dos hábitos críticos: ao pressupor que deve ignorar o que aconteceu posteriormente
para haver compreensão histórica, a consciência histórica historicista cai, por razões distintas, na
mesma imobilidade de perspectiva de muitas hodiernas consciências históricas presentistas-
sobreviventista, tão afeitas ao ethos pretendidamente vencedor do livre mercado.

A consciência histórica presentista-sobreviventista é incapaz de problematizar as suas
categorias de percepção e avaliação das coisas e pessoas porque não se desloca de seu lugar de
cultura ou referências – vivido numa espécie de capsula seletiva de eternidade. A consciência
histórica presentista-sobreviventista navega raso e nivela fácil; enquanto a consciência histórica
historicista, por outro lado, não se aprofunda no enfrentamento do horror do presente ou do
passado, tanto mais se o entende como parte da ordem das coisas ou da singularidade do espírito
de época. Compreender no sentido empático dos historicistas é, portanto, compactuar com o
horror que se hegemonizou nos hábitos. Walter Benjamin já havia assinalado isso quando
constatou o pragmatismo crítico do estalinismo e da socialdemocracia alemã diante da ascensão
do nazismo na década de 1930.

Qualquer forma de pensamento histórico moldado em modelos de continuum abstrato ou
homogêneo de tempo e cultura potencialmente banaliza o horror. Sem os reflexivos e corrosivos
deslocamentos de perspectivas presente-passado/passado-presente, o estudo histórico não
explicita as barbáries e os silêncios epistemocidas que formam a cultura (e as formas de conceber
política). Advertia Walter Benjamin, em 1940, que cada época precisa arrancar o que se vive
como tradição, destino, cultura ou hábito do conformismo referencial. E poderíamos
acrescentar: se pensarmos a poética histórica como forma atual de crítica da cultura e como meio
reflexivo de construção de conhecimento, de deslocamento de percepções e de desbanalização
das categorias que moldam sentidos sobre o mundo, chegaremos ao entendimento de que a
História investigada (e inelutavelmente reduzida a tropos de discurso) é menos que o passado e
mais que o presente porque é a fenda poética extraordinária entre coisas vivas e mortas.

Não há repouso ou segurança metafísica para os enunciados críticos do artista, poeta ou
intelectual que provoca letramento histórico crítico-genético. Ele nunca fala de um lugar puro ou
neutro. Ele se assume reflexivamente contaminado pela imanência não vivida como continuum do
tempo ou monólito de cultura. O seu lugar é o deslocamento estranhador perspectivista, a fenda
nas tentativas de estabilização de sentidos, não o continuum do tempo e o espírito de época
moldados segundo expectativas de um sujeito histórico previsível, abstrato e homogêneo (na
verdade, branco, cristão, europeu e capitalista). O pensamento histórico atual precisa
efetivamente superar os marcos críticos do século XIX e criar novas politizações para uma poética
histórica do século XXI.



Tentávamos demarcar os limites da volta com a ponta dos dedos

Necessário retorno do delírio. Não, nunca será como abrir 

O vento com as mãos, girar a manivela do saber 

A vestir couraça medieval ao coração.

E quando

O canto cicatriza as feridas

Expõe os fatos do nada

Ser um dia sem cumprimentos

Da flor que se abre na superfície do tédio.

O enigma não se desfaz ao avesso. Como uma 

Montanha englobo a outra e a outra sucessivamente

Para que seja nesse automóvel ao horizonte que atraca

Somente a névoa ou o som do rádio que antevê 

As colheitas dos frutos da boa estação

Talvez ouvisse, colheria outras noites de neons, epigramas rosas

Segredos das bocas apertadas e não desatadas

E nada. Essa estrada vai pelos vales do vazio indefinível 

Dos conselhos ou até uma vaga euforia na dança sorrateira.

Pensei muito, talvez dissolvesse a superfície do pó

Pensei muito tudo sendo uma espera para novamente

E nunca se demarcar os limites na senda

Do horizonte, sempre em frente a fenda

Da fruta mordida. Avistava colheitas em madureza. 

Mulher. Coral. Geografias da memória as rezas do vento.

Anotava a história original. Um homem era visto vestido de sonhos 

Em camisa azul ao meio-dia em plena praça central uma estátua

De delírios se abre em real o concreto de nossos pensamentos.



Dora, aurora da história,

vê a ponte trazendo teto ao vale.

Dora faz-se ponte. É que ela caminha sobre si.

Dora, por cima e por baixo,

outrora, Dora, desejo dos incautos.

Desponta no rito que não se escuta,

doravante, apenas corpo calado.

Dora, adiante-se!

Três passos; o fim da ponte; o concreto rachado...

Dora: cegueira, guerreira, um prato.
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no território violento
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*

deuses são silêncios

que interrompemos

com nossos medos

são nossos acidentes

como é

como deveria ser

como consta

ou se ouviu dizer

!é isso o homem

!é isso o homem

não é possível dizer

como os deuses são

nem como deveriam ser

só como constam

os deuses nascem

como os homens contam

pois somente o homem é

e aventa como deveria ser

os deuses são apenas

o que se ouviu dizer

*
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silêncio acumulado grita em –ite:

borboletas batem asas furiosas no estômago.

silêncio acumulado explode os poros;

descama a pele;

lava uma mão na outra de suor.

silêncio acumulado não cabe em caixas:

rrrrrrrrasga o papelão.

silêncio acumulado:

é bomba de hidrogênio

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM!
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leite corte lã

uma mulher nasce

paralela ao mundo

nos desertos da

domesticação

não mais na amizade

e no sacrifício

não no amor das flechas

e dos campos rupestres

toda mulher deve morrer !

no ódio à vida sabendo

de si gritando de si

leite corte lã

a sequência do dizimo

aos poucos aos poucos

deteriorando

leite corte lã

a sequência do deserto

morremos de sede

fome e

estamos com frio

leite corte lã
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eu tava la quando vc morreu

te via cozinhar banhar as crianças

se masturbar te via no trabalho

tudo te perturbava

eu tava la por isso sei o quanto

vc odiava as crianças

nem chamava elas pelo nome

na noite em q vc morreu

deu de comer pras crianças

e dormiu no chao mesmo

eu tava la quando elas

sairam do quarto eu via vc nua

com a mao na boceta e bebada

pensei em gritar pra te acordar

mas na primeira faca no peito

vc riu sabia q aconteceria

sangrou ate morrer e

as crianças dançaram 

ao redor do teu corpo

sem vida sem dor sem medo

*







Aos nove anos Luiza conheceu o medo. Vermelho, rasgado, esfolado em
um corpo que ela quase viu morrer. Tão inteligente, ainda correu para a
porta do lado - isso a vizinha me contou já no hospital onde acordei.
Cortei, cortei, cortei-me e nem assim consegui. Quando saí daquele metrô,
carreguei o peso de um passado inteiro pela mão do asco que me alisou o
rosto. Senti o mesmo hálito que entrava no meu quarto e pousava pesado
sobre mim, enquanto minha infância escapava pela lágrima, enquanto o
medo e a dor me penetravam. Um dia, a porta abriu de repente, e fugi de
tudo, até de mim mesma, enquanto sobrevivi e enterrei coisas até o
momento em que meu corpo me lembrou da culpa. Era eu, não era?
Ninguém me respondia. O vermelho era a minha boca, a minha saia curta,
as minhas pernas, não era? O meu medo atraía, o meu medo me traiu. Na
minha infância, e no metrô.

Chorei vendo aquele homem gozar na minha frente e petrificada, vi a
reprise do grito que abafei um dia. Cortava, cortava, cortava. Ficava
dormente com o vermelho. Mas Luiza nunca viu. Eu sorria e lhe comprava
doces, dizia que era feliz. Cortei, cortei, cortei-me até vê-la nascer, pois
senti certa salvação ao ver crescer em mim o que era puro. O ser indefeso,
criado por uma alma condenada, uma mente doente, um coração
necrosado. Minha vida de medo contido até que o grito dela me libertasse.
O travesseiro ensopado de sangue, e eu a vi de joelhos, pálida.

Fui egoísta, a culpa sempre foi minha. Senti uma leveza ao ver tudo
escorrer pelo chão de madeira. Vermelho. E agora estou de volta à vida,
com olhos medicados. Uma cama de hospital num canto de parede e o sol
na minha perna. Ela beija a minha mão, e o silêncio entre nós apenas
grita. O medo agora pertence aos olhos de Luiza.
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Às cinco, eu sinto ela chegando.

Passa as mãos pelo meu corpo,

sussurra no meu ouvido,

me envolve com braços fortes.

A encaro sem ter pra onde fugir,

minha velha amiga sorri vitoriosa.

Eu me entrego, 

deixo que ela me faça sua

por mais uma noite.

O relógio corre. 

O sol já nasceu

e ela continua a me agarrar.

Tento me desprender de seu abraço, 

ela sorri de canto, 

e me deixa ir,

porque sabe que eu sempre volto.







Evito o rumor dos automóveis silenciando aos corações

Mudo mundo mudo o corpo desfaz pelos sete guizos do vento 

A pergunta: qual terra a mover teus pés?

Quando os sinais elétricos captam os sinais futuros

Um poema bélico quando de dentro da janela o menino

De olhos abertos olha as estrelas perderem seu brilho 

Profusão lanternas luzes. Noite os automóveis avançam e partem sempre 

Para a chegada. Embandeirando as chegadas de meus desejos

Sanguíneas manchas de mar o sal do corpo

Afoga-se dissolvendo aos paquetes um apito de retorno

Whitman em seu pátio atravessado dentro 

Do coração. São todos os caminhos refeitos

Caminhados para trás? Agora dentro do parque 

Debaixo da sombra nódoa imóvel sombria mangueira 

Estenda irreal do corpo entenda:

A contorcionista confundindo-se com o verde

Das folhagens confundidas com o verde dos olhos

Que não importam mais. Nada mais importa se gastos estávamos

Distantes difusos. Se importar com o corpo que caminhando  

Pelas ruas coloniais rasga ao que permanece

Aqueles que sonhassem em outra língua

Do retorno de uma constelação inteira 

Inventava-se outra saída porque as terras

Foram escondidas dentro dos mapas

Aos verbos falas audíveis mastigadas em sal

Vento nosso pensamento de irreconhecível

Terras que movem um

Silêncio por onde só o coração diz.
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decidiu escrever com a urgência de quem corre atrás do cachorro em fuga:

as palavras lhe escapolem das mãos

como tudo que um dia as ousou tocar.

era o suor que fazia tudo deslizar para longe:

tudo que tocava num instante escorregava entre os dedos:

nada fincava.

na palma da mão era tudo escorregadio:

deveria colocar um aviso de “cuidado, piso molhado”.

e por mais que alertasse sua condição sudorética,

havia sempre os mais atrevidos:

aqueles que ainda ousavam passear pelo seu toque de jia:

não de rã, mas de jia.

raros eram os que conseguiam superar o primeiro passo,

dada a complexidade da dança equilibrista num chão ensebado:

os primeiros escorregões afugentavam todos, quase todos.

os que permaneciam insistindo na andança cambaleante

entre suas mãos, ela segurava com mais força:

instinto bobo.

quanto mais forte o aperto:

mais fácil lhe escapuliam entre o espaço das suas palmas molhadas.

como na brincadeira de segurar a bexiga cheia d’água:

aprendeu com o tempo que tudo que desejasse em sua vida com permanência:

não lhe era permitido segurar.

aos que durassem,

restaria a dança permanente no chão ensebado:

difícil, mas para aqueles que aprendiam os passos:

era mesmo bonita.





Antes de morrer,

abra todas as portas

de cupim maciço do medo.

Escancare-as.

Deixe que o ranger metálico

ative as resignações encaixotadas.

Leve seus cabelos soltos

para um último passeio

no quintal do esquecimento.

Veja as estrelas como

suaves hematomas

a lembrar que refúgio

em ser humano é nuvem.

Antes de morrer,

pise firme nas tábuas corridas

do sótão das desilusões.

Invada sua casa com fome de vida:

o peso consentido

do batente da porteira

revela as engrenagens das suas fugas.

Os sermões a cortar os poros frescos

antes do jantar.

No ouvido, nos olhos, no tremor das mãos.

A bíblia do jejum, o texto dos antigos.

O alimento à espera em panelas de ferro,

o tempo, o pão, a ovelha,

a casa do Senhor, nada me faltará.

Os lábios tenros do avô

a impostar um canto comungado.

Cotovelos e punhos mirins sob a longa mesa,

olhos baixos, pés suspensos nos bancos,

troncos de árvores, raízes arrancadas.

Antes de morrer, repita em voz alta

aquele mesmo amém aliviado

das verdades incompreendidas

dos sermões antes do jantar.

O prato esmaltado e a louça trincada

ainda estão lá. Os olhos da casa.

A sombra dos adultos na cozinha,

conversas sem poesia.

O dia a dia.

No quarto, a insônia acompanhada de

besouros em estalos na alvenaria.

Antes de morrer,

deixe acesas as lâmpadas

fosforescentes que florescem do teto.

Construa as últimas teias de aranha.

Veja as vigas de suas veias

nas paredes de cal.
O vão da altura das telhas sem forro,
palco de todos os insetos e barulhos noturnos.
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Durante o dia, molhe os lábios no sol

a berrar entre as cortinas.

Quadrados de luz projetados

na parede em meio à ventania.

Lembre-se do toque proibido

no corpo alvo entre lençóis quarados.

Solidão ardente.

No varal, o equilíbrio do bambu e do vento

sustenta vestidos sujos de desejo.

Inflamáveis rosários de desejo.

Sinta o pecado do sopro morno

do campo nas coxas,

folhas despenteadas dos ciprestes,

rosa envergada no ventre, a paixão dos primos.

Dedos ristes de pecados brancos.

Família de incêndio em histórias crespas

de vaga-lumes embotados.

Nas frestas,

o tempo nas badaladas roucas

do relógio da parede.

Os espelhos sem rostos, os retalhos das colchas,

o cheiro de carne de lata,

o amarelo do angu na boca dos cachorros,

o farelo de nós emaranhados nas folhagens.

O polvilho, o talco da morte nas montanhas.

Ensope os sentidos ao farejar o coalho salgado

nas pontas dos dedos sutis da avó.

O caldo das frutas escorrendo pelos braços.

Abertas como pálpebras,

as botas cansadas de capim te esperam
ao lado das bacias de água fervente.

Antes da morte à espreita,

respire o ar do Ingá, do Jequitibá, do Ipê-branco,

dos cogumelos que as chuvas deixaram nas 

fanfarras

do estrume do gado.

Antes da morte, ela que tem poeira nos olhos,

aceite o clandestino de suas enfermidades,

as fotos das gerações e a mesa sempre posta

em sentinela a ordenar a febre dos pensamentos.

Deixe que os grandes personagens desfilem pelas 

grandes janelas:

peneira, enxada, leiteiro, rodas da carroça.

Mas antes de morrer, não deixe de dar as mãos

ao deuses vegetais dos sonhos.

São eles, em rajadas de ventos de espinhos,

que ainda alimentam nossa pele.

São reais como galope no tempo.

São entranhas fecundadas, ideias grávidas de

pólvora da resistência.

Essas lascas do destino a nos prometer

pássaros exilados.

Palavras sepultadas esperam sua boca.

Um canto. A fome, a fome da paciência.

As labaredas do tempo.

Essa ponte sobre o rio largo:

ninguém parte, ninguém fica.

Até que o mundo se cale,

nossa eterna travessia.

Nossa casa.
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Júlia, ouve só. Só ouve, tá bem? A senha do meu notebook, não sei se você
lembra, esqueci de tirar a senha naquele dia, é a data do meu aniversário mais meu
nome, bem óbvia, amanhã você vai passar lá em casa e abrir o meu computador, lá
vão estar todos meus textos, dá uma olhada, uma editada, faz como quiser.

Mão pro alto, mão pro alto agora.
Ele levantou a mão tímido, pro alto. De tão nervoso parecia calmo. O branco

lívido da face fazia as olheiras realçarem e darem um ar sério ao rosto ainda jovem.
A mochila rasgada no canto tinha pedaços de papel vazando. Pensou em jogá-la no
chão, pensou em abaixar uma mão pra estender o celular que no momento estava
descarregado.

Entra no carro, Entra no carro.
Entrou no carro, meio que empurrado pelo outro, de punho preparado com

metal e pólvora, meio que caminhando por vontade própria. Parecia à vontade, de
tão nervoso, os cabelos ensebados destacando o rosto exausto de dia de trabalho.

Júlia, vai ter um arquivo, no meio da bagunça toda, que é muito importante.
É tipo um romance que eu tava preparando, o nome dele é esquisito, é tipo
revisãoromanceatéapágina44, na verdade eu já revisei todas as 120 páginas, mas
você dá uma conferida, dá até uma editada, tá bem?

O banco estava vazio, os caixas eletrônicos ligados, o segurança
cumprimentou os dois, o outro com metal guardado no casaco, fingindo sério,
travado, nem chegava a suar, esperando o outro digitando a senha, com os dedos
tremendo, enfiando o cartão arranhando, meio trombado nos cantos, tremendo pra
digitar e por sorte não errando a senha, sacou tudo, até o cheque especial enquanto
o segurança olhava desinteressado para as paredes.

Júlia, eu sei que você não tá entendendo nada, e nem dá pra explicar,
escuta, só escuta, quando perguntarem, melhor, você vai dizer, mesmo se não
perguntarem, que eu falei calmo, que eu não tremi a voz, que eu não transpareci
medo, que eu dei as instruções e que estava firme, firme o tempo todo, entendeu?

Depois de desligar o telefone, os tiros, o corpo agora cadáver jogado na vala
pronta, no meio do canavial, para nunca ser encontrado. Enquanto falava com Júlia,
agradecido pela compaixão daquele último pedido, pensava em quem seriam aqueles
que disparariam os tiros, pediu a Deus em silêncio por um crime político. Torceu pra
que não fosse um mero assalto.



O instante se arrasta abafado em suas pálpebras. Ele apequena os olhos e posiciona uma das
mãos na linha das sobrancelhas, esforçando a meninice para enxergar melhor as cores que
dobram a esquina. Em pé, na porta do colégio, só se veem gentes miúdas entrando na rua. Ali,
ao longe, Antônio é maior que todas elas. Mas, na medida em que chegam perto da sua visão, a
vida se agiganta de tanta pele e botões de roupa, que o menino volta a ser menino, de estatura
baixa e farda com rastros de jogo de bola. Dona Clô pode ter se perdido no caminho. Agora
Antônio também é gelo no estômago pela espera. Nenhuma das gentes que chegam é a dona Clô.
O sol se diminui. O pátio fica preenchido de vazios. Os xaus se emudecem. Nem um fio de cabelo
da dona Clô. O menino pega a mochila, engole algum medo e vai sendo sozinho pela calçada.

Antônio puxando o ferrolho do portão de casa, e tudo que é verdade se abre. Expulsa de si os
sapatos apertados e caminha sala, corredor, cozinha, quintal e quarto dos fundos para achar dona
Clô, escondida pelo tecido que veste a porta de vidro, seu corpo desenhando sombra silenciosa.
Antônio se acocora, encosta o rosto no chão e investiga, por baixo da cortina, as pernas
cambotas da babá. Ela, debruçada sobre a beira da cama, deixando aparecer sob o avental a
parte interna de suas coxas amarronzadas. Bochechas vermelhas se esparramando no rosto, e a
intimidade de dona Clô se abraça com os olhos dele. Antônio, o menino, faz que vai embora. Faz
que vai, mas ficando e se ficando, aparecem na sua pupila duas pernas masculinas deitadas na
cama. Pés descalços, calça coronha. Dona Clô, a babá, segurando os joelhos daquelas pernas
com suas mãos de fazer bolo e esmalte rebu desbotado, a boca engolindo o pinto daquelas
pernas, a língua derramando baba nos pelos negros e espetados daquelas pernas. Mas dona Clô
não parando nunca, afundando o pinto inteiro na sua garganta de pouca fala, não parando pra
respirar, não parando pra buscar o menino na escola, não parando pra

Um gemido esbofeteia Antônio, quase fossilizado no chão. Percebe as pernas dormentes e um
viço esquentando dentro da calça. Levanta a coragem nos pés e corre até a sala, jogando-se de
bruços no sofá recém-comprado, ainda coberto de plástico bolha, com cheiro de novo. Confunde-
se embrulhado, também se sentindo sofá. Contrai a pélvis, pulsando os músculos. Coração
latejando no corpo inteiro. Vê o relógio andar com seus ponteiros, o abajur estacionar moscas,
vontade de fazer xixi. Antônio se sente enorme.
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*
um poeta não é feito
pra ser conhecido

é feito
pra viver escondido

debaixo dum pé de mesa
duma asa de xicara
da parte da vela mais derretida

um poeta
não é feito
pra ser visto

é pra ser lido
enfrentado dobrado
marcado apagado
e depois um grito

largado lá onde ele respira
naquela sombra interna
ausência inteira
onde ele habita

*



Nina Pandolfo, artista plástica e grafiteira paulista (2014)



***

A rua enquanto espaço múltiplo e infinitamente aberto é campo de disputa e de construção
de sentidos. O graffiti, grande expoente da arte urbana na atualidade, vem aquecendo o
mercado de arte mundial de forma significativa, absorvido como representação máxima da
expressão urbana. O que antes era considerado intervenção marginal, devido às origens
associadas às pichações, hoje, possui status de obra de arte, mesmo nos países em que a
prática do graffiti é criminalizada. Um paradoxo a ser observado. Atravessar o ponto virtual
entre o grafiteiro e a obra, entre a intencionalidade e a materialização desta, inserindo o
observador na criação de sentido da arte produzida é em um único espaço real sobrepor
vários espaços, que por si só seriam incompatíveis. A mescla de percepções ocasiona uma
ruptura temporal, transmuta-se em uma ideia de construir um lugar de todos os tempos
fora do tempo.

Este ensaio tem por objetivo analisar o graffiti como Heterotopia, o que interessa aqui é
este lugar-outro do espaço urbano. Para além da categorização em obra de arte ou
valorização da mesma, a análise que segue é a observação da constituição de um espaço
único entre o artista, a obra e o observador. Um lugar sem lugar, que existe por si só,
fechado sobre si mesmo, que ao mesmo tempo é dado à infinitude da observação. Um
lugar-outro onde não importa status social e/ou artístico, em que a máquina capitalista não
aprisiona o indivíduo, e este torna-se a livre expressão de si mesmo na construção de seu
mundo, na constituição da interação consigo mesmo e com o outro. As ruas falam, os
muros gritam.

Pensar o graffiti - este singular-coletivo - como heterotopia é pensar na rua como
apropriação individual-coletiva, a voz das ruas, um misto de linguagem imagética e
escritura peculiar. A relação do indivíduo com o espaço urbano está intrinsecamente ligada
à relação de pertencimento social. Nessa construção mutável, a linguagem é a grande
protagonista. Somos constituídos na (e pela) linguagem. Crias e reflexos dela, somos fruto
de disputas, manipulações e relações sociais assimétricas.

Ao escolher um muro, o graffiteiro (nome dado ao artista urbano do graffiti) disputa um
espaço sacralizado pelas relações de poder do sistema capitalista, em que a propaganda
salta aos olhos, enquanto os graffiti nascem da espreita do artista que, motivado pelas
insatisfações cotidianas pessoais-sociais, externaliza em forma de arte as materializações
de sentidos de seu descontentamento. A rua - este lugar real, que fala, e geograficamente
localizável - possui a aura ilusória da liberdade de expressão, quando na verdade,
configura-se um espaço real de disputa por arquétipos de conduta civilizatória. O que
ultrapassa as condutas sociais-morais impostas pela máquina social é visto como
desviante.
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A propriedade, baliza do pensamento capitalista, tem no muro seu limítrofe personificado.
Quando este é violado pela intervenção de outrem que não o dono, ocorre a disseminação
de um pensamento impregnado de distorções. O grafiteiro se torna marginal, violador do
espaço urbano, da propriedade particular, transgressor da rua, que deixa de ser coletiva e
torna-se individual. Esse artista urbano é um agente integrador de experiências e
expectativas, a ponte para um espaço que começa na utopia do muro e rompe com a aura
imaginária do mesmo, tornando-se Heterotopia múltipla.

O desenho materializado em um muro, independentemente da técnica utilizada no graffiti,
cria um lugar-outro, um sítio que está fora de todos os lugares, apesar de ser possível
apontar a sua posição geográfica na realidade. O observador constrói intencionalmente
uma relação de cumplicidade com o artista: é o convidado transitório, um visitante livre
para criar e desdobrar sentidos. O seu papel é fundamental na relação heterotópica artista-
obra-observador. A efemeridade da obra exposta impregna o observador de forma
permanente, nasce assim: Um espaço ilusório que espelha todos os espaços reais, todos os
espaços em que a vida é repartida, expondo-os como mais ainda ilusórios. Tanto o artista
quanto o observador são reflexividades de exclusões, não-ditos e silenciamentos
perturbadores. Quando verificada essa auto-identificação observador-obra-artista, entra em
cena a máquina capitalista e transmuta o ilegal-ilegítimo em arte-consumo. O graffiti, ao
sair das ruas e ocupar galerias e museus, adquiriu notoriedade: tornou seus representantes
visíveis; transmutou o marginal em obra de arte, em consumo.

O mercado de arte fomenta em redomas um pensamento que naturaliza uma ação que,
antes de qualquer coisa, é contestadora, inconformada, que só quer ser livre de si e dos
outros, sem ação moldada aos interesses especulativos do próprio mercado das artes. O
graffiti nos leva para fora de nós mesmos; está em todos os lugares e em lugar nenhum.
No seu lugar impróprio, constrói um devir fantástico em meio a uma relação instintiva
autor-obra-observador. A desconstrução do pensamento marginalizante do graffiti é
saudável, embora seja mais significativo o deslocamento do pensamento coletivo moldado
pela sociedade capitalista, para a preservação da sutil exuberância que é doar-se para si e
para os outros através da livre-expressão da arte. Que a arte possa ser ela mesma, nem
ingênua, nem viciada, apenas enfrentamento, instintiva, deslocada em si e no outro, para
si e para outro.
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Céu aberto é o fim da tempestade 

Folhas brancas é o fim da monotonia

Nada mais aconteceu

Nada mais acontecia 

Naquela velha cidade

Praquela velha estória 

Agora só se vai

E se vem é só

E só
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O cômodo branco prendia em suas paredes a sanidade de 

todos os vivos: movimento externo. 

Dentro: jazia a pele, branca e mole, do morto-vivo. 

Dentro: revés do aconchego: clausura. Dentro: gritava o 

conceito pouco entendido; demorando-se em cada sílaba; 

lambendo as letras, uma a uma. E naquela ausência 

pungente, pendurada estava (inutilmente) nas paredes; 

ameaçando despencar, presa apenas por um fio estúpido, 

ligada a um prego enferrujado; balançando com a 

possibilidade de vento. 

A inutilidade é o sopro de vida nos pulmões murchos.

Maria passou três horas ou três dias – há quem diga que 

foram três anos – em frente à obra de Sebastião Barata. 

Maria chorou por três horas ou três dias – há quem diga 

que foram três anos – em frente à obra de Sebastião 

Barata. Maria enxugou o rosto com o dorso das mãos e 

saiu da galeria, pé ante pé, dada a sacralidade do 

momento. Maria andou por algumas ruas até encontrar 

um ponto de ônibus; esperou três horas ou três dias – há 

quem diga que foram três anos – pelo Eustáquio 

Gomes/Ponta verde. Maria subiu no transporte público 

lotado; chegou a sua casa; tomou um banho; pensou em 

dormir, mas não dormiu. Em vez disso, Maria, pensativa, 

requentou o almoço e fez dele um jantar.



Ela abriu o pacote de macarrão instantâneo na segunda tentativa desastrosa (que
levou treze por cento do alimento direto pro chão). Olhou para o pacotinho que vinha
dentro do primeiro, o que tinha o tempero. Viu os olhos do guri que estava do seu lado.
Voltou os olhos para o metálico do saquinho do tempero e o jogou pra cima. O saquinho
nem chegou nos três metros de altura, mas nos dois e noventa e três o seu brilho
metalizado era o mesmo do conturbado planeta-lua, ou planeta anão (no inverno), ou lua
gigante (na tpm), Titã.

Comeram em silêncio. Bem, não era um silêncio total, um silêncio dramático. O som
crocante do macarrão duro que instantaneamente era jogado pra dentro das entranhas
famintas dos dois quebrava todas as suspeitas de um suspense mórbido e transformava a
cena numa piada.

O fato é que o macarrão instantâneo cru é melhor do que um rodízio de pizza depois
de um roubo, ou um bolo de aniversário feito pela sua mãe — e até um sorvete ultra
gelado depois de uma corrida pra não perder o ônibus.

O lanche durou uma Like a Rolling Stone ou uma Geni e o Zeppelin.

Eles comiam e pensavam. Cada um no seu silêncio refletia sobre suas próprias
neuroses.

Ela tem dezessete — ambos têm dezessete e quebrados — e sempre passa a
maior parte do fim de semana tentando desvendar os mistérios do bocejo. Costuma pensar
em deus nos feriados e na morte a cada cinco minutos.

— O mundo precisa conhecer o miojo cru — ela sempre quebrava o silêncio com
uma besteira aleatória extremamente óbvia.

— Hã? — ele deitou na grama e olhou pro céu de fim de tarde. Um quadro
psicodélico de um ménage de cores fortes.

— Eu disse: o mundo precisa conhecer o miojo cru.
— Ah, sim. O mundo precisa conhecer tanta coisa que só nós dois sabemos... —

Ele acabou de citar o início de uma música que rascunharia três anos depois.
— Considerando que conhecemos coisas.
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— Considerando que nos considerem.

Ela se rendeu à gravidade e deitou. Olhou pro céu, como ele.

Olhar para o céu era uma das coisas mais saudáveis, aparentemente, que eles faziam
juntos. Um exercício mental de pura harmonia e sanidade, um momento de êxtase. Nos
primeiros trinta segundos eles observavam as cores e os contornos, como os românticos
do século dezoito. Completado o primeiro minuto, eles se davam conta dos seres
microscópicos que eram, do planeta microscópico que viviam e dos cérebros microscópicos
que tinham. Doze segundos depois vinha a dúvida do fim seguido de mais silêncio.

Tudo era rápido como um suspiro. Como a vida.

— E aí, qual é a de hoje? — perguntou o garoto deitado na grama e olhando para os
resquícios de uma nebulosa há muito esquecida.

— Eu não sei — respondeu a garota de cachos ondulados tal o macarrão. — Não
acordei disposta hoje. Na verdade acordei com uma disposição pra indisposição.

— Nem tá chovendo. Vai desperdiçar o resto do dia?
— Eu tô respirando, não é um desperdício. Eu acho.

Ela sempre tinha certeza de algo e dois segundos depois balançava a própria certeza e
todas as convicções que aprendeu no jardim de infância.

O miojo acabou. Como o êxtase da capela sistina dos ares.

— Um dia é muita coisa — ele sentou e coçou os olhos, sinal de devaneio que chegava
na velocidade de dobra. — Pense nos efêmeros, pobres insetos. Só vivem vinte e quatro
horas, um pouco mais para os sortudos. Eles nascem, conhecem a luz e o cheiro, o toque.
Depois batem as asas, rapidamente e transam — sim, uma transa maravilhosa. A única
antes da morte. Sabe aquele clichê de “vamos transar agora que os aliens estão na
esquina e vamos morrer mesmo”? Pra eles é rotina já que com o fim do dia vem o fim ao
pé da letra. São verdadeiros herois. Vivem em prol da sobrevivência da espécie e só. Pelo
menos eu acho, eu espero. Não deve ser bom ter consciência de que antes das dez você
morre e nem vai chegar a ver os frutos dessa transa louca. Ei, não desperdice a vida de
um efêmero. Pelo ponto de vista insectóide estamos perdendo tanta coisa boa.

— Isso é uma cantada? — perguntou balançando os cachos. 
— É só uma filosofia de vida. 
— E sempre termina em sexo — afirmou a garota que sorria com toda a 

despreocupação do mundo.
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— Ué, é vida — se deixou levar pelo vento, mais uma vez. — Todos os dias vivemos a
vida de um inseto, um besourinho pequeno que não significa nada pra você, mas que só
tem vinte e quatro horas pra fazer tudo, pra ser alguma coisa. Feche os olhos e pense no
desperdício do seu tempo. Uma transa louca de um casal de insetos...

Ela fechou os olhos. Primeiro viu o velho silêncio de sempre. Depois percebeu que
mudava de opinião muito rápido para se importar com as vinte quatro horas sagradas de
uns besourinhos do interior. Já tinha muitos problemas na sua conta extensa para se
preocupar com o orgasmo de borboletas suicidas.

— Que bom que não sou um desses bichos, então — respondeu com mais sorrisos de
acompanhamento, para piorar a situação daquele que olhava de perto.

— Será que é bom mesmo? Tem gente que nem vive metade da existência de um
inseto desses.

— Eis os verdadeiros insetos!
— Eles pulam tantas partes chatas. Os efêmeros, eu digo. Não pensam nos

candidatos, nem nas recuperações, nem nos deuses. Seria tão fácil.
— O melhor: não pensam no amor — ela sempre gostava de frases de efeito no fim

de tarde (até daquelas que não concordava, como essa). Gostava do efeito que elas
tinham nos verbos dele.
— Tem certeza? — ele gostava de quebrar o efeito das frases de efeito da garota cheia de
defeitos escondidos. — Depois de aprenderem a falar papa, voam pra fazer amor e a
próxima geração. Isso sim é amor. Mesmo sem chocolate, vinho, mensagens não lidas,
baladas dos anos oitenta e suor... Nossa, falei dos meus pais.
— Mas é muito rápido...
— O que torna a coisa mais intensa... ou não — e mais uma vez, ele absorvia os tiques
dela e caiu em contradição mais rápido que a dona dos trejeitos.
O mundo não importava. Era como se tudo ao redor fosse vazio, fosse o espaço medonho.
Ou melhor, eles eram dois planetas com milhões de sentimentos e opiniões diversas, com
líderes gordos e rejeitados querendo guerra contra os anjos altruístas do amor constante.
O pacote do macarrão instantâneo era a âncora da realidade presente, já que eles voavam
nos pensamentos que partilhavam. Pensavam na vida deles e na morte dos insetos. Tão
concentrados que não viram o último efêmero do bairro no seu último suspiro contra o fim
bem ao lado.
O inseto observava a Alegria e via, meio alegre e desconcertado, o desconcerto dos seres
humanos apaixonados. E pensava coisas como: “como eles enfrentam a monotonia de
uma vida longa?”, “será que vale a pena pensar por tanto tempo?”, “polegares? Sério?”,
entre outras coisas — como, por exemplo, por que cargas d’água o mamífero macho não
parava de sorrir. Até que viu o pacote de macarrão instantâneo e voou entre as
migalhas... migalhas? Entre os restos de macarrão duro e frio, com tempero de terra
verde e firme.
Morreu trinta segundos depois...
E os outros dois se eternizaram pelo resto da tarde.





Joshua e eu decidimos
revelar um feliz segredo
que guardamos há anos

muitos dirão:
“como assim?!”
outros tantos:
“eu já sabia!”
outras boquiabertas:
“Joshua e Alberto?! 
por essa eu não esperava!”

pois bem:
somos casados
há vinte anos

escondemos esse tempo todo
porque nos divertimos muito
escondemos não por medo
ou porque esperávamos
a sociedade amadurecer
para nos aceitar assim

escondemos pelo simples
motivo: o do divertimento
sempre sorrimos muito e muito

decidimos revelar agora pelo
mesmo motivo: 
o do divertimento

nosso amor é assim:
só sorrisos
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À casa

cumprimentos efusivos
sorrisos cariados
em lábios rachados que
emolduram dentes amarelos

piadas prontas
textos batidos que
provocam gargalhadas extremas
em bocas cansadas de semanas infindáveis

uma pergunta desinteressada
sobre mais do mesmo
roteiro da mesma existência
e estamos conversados sobre tudo e nada

o que cerca aquela massa
de gente esmurrada pela rotina
define a benção da rotina onde se adia
resignada a morte em vida

todavia a vida está servida e resta
a fome até o último espasmo
pois é tempo de Cronos almoçar a todos
com irrefreável voracidade e enfadonha recorrência.
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À mesa

sempre aos domingos
a macarronada com molho de amargura
sempre aos domingos
o almoço em familia com azeite de agruras
sempre aos domingos
o tempo que passa feito faca quente na

[manteiga
feita de leite azedo
deleite que derrete o tempo que se arrasta
no ranço que coalha
a mal disfarçada obrigatoriedade

sempre aos domingos
a sobremesa solada da vovó torta
saboreada com cara de paisagem
pois nada há que se entreolhar
na aridez do protocolo genealógico
entre goles de vinho garrafão e arrotos

[polifônicos

A digestão

o café requentado morno coador de pano
roto e esfarrapado sabor de segunda
sorvido a sugares assobiados
sinfônica de homens e mulheres
exercendo parcos dotes musicais

o silêncio que segue a saciedade
dos corpos estufados repletos de veneno
e gases no peristaltismo existencial em

[marcha
nada a declarar além do ronco do velho

[decano
e dos flatos fáticos de regalo abundante

a TV ligada no vácuo
o gordo o velho botoxicado a Barbie

[descerebrada

o narrador histérico o âncora a dançarina
enchem de sonhos a mente intoxicada
perante o nonsense de tudo aquilo
e do que está la fora no amanhã e sempre

Há vidas

Retirada a mesa desfeito o evento
crianças brincam lá fora, longe do determinismo
livres da única vida que o domingo pode

[presentar
pois são eternas semanas a viver no que virá
tiranizadas pelas contenções das convenções

[escatológicas
impostas por um deus qualquer

junto-me a elas, de longe
e conto na luz tênue do sol da tarde
o tempo que esfarela
na minha mão que aquela luz amarela.

e me pego feliz no instante
olhando prá dentro do orgânico
que me digere lentamente
enquanto ainda respiro

A noite sendo

Caminhando rumo a menos um dia
missão comprida na distância em que protejo meu

[bluebird
de todo o self service que se impõe à frente
inescapável atributo do mundo imanente.

de longe
de onde bebo de boa fonte
Spinoza e Bukowski sorriem
e eu retribuo cúmplice
na certeza de que entre mim e o mundo
existem anjos de guarda a desvirtuar meus

[passos.....



Pretendo até o fim deste trajeto insular

submergir no gap da diferença. I don’t mind. Eu

viajo sempre no dessemelhante. E me permito,

corpo estranho, à entrada das invasões. O que

de ti não sei eu não temo. E te admiro,

monstruoso e polimorfo na sua novidade.

Estamos satélites, em verdade. Outro à vista.
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Por favor jorge serralheiro

Apronteme logo cedo logo 

Um serrote de quinze dentes mil

Antes que o galo cante

Não cego não moles 

Os dentes do serrote 

Em milhares milhares

Pra q possa serrar essa perna aos pedaços

Soltar das correntes minha língua gorda logo 

Logo sem demora Jorge serralheiro

As minhas mãos minhas orelhas

Os meus filhinhos estão esperando

Pra comelas e chupar os ossinhos

Então apronteme logo

Que sua demora é o suplicio do meu quesito 

Dessa penca pendurada perdida

Ao sabor do nada que me coça toda

Toda com as mãos no lugar

Com toda essa mãozona 

Então traga logo o serrote

Minhas amigas vão dividir o sangue

Que escorre pelos pulsos dos braços serrados

Pelo serrote não demore

Amole -

O

E me entregue  

Que entregue 

Estou à sorte





uma planície de abismos guiados pelo farol

do medo – é deserto sim, aponta o tirano

do horror sem segredos.  – é noite sim, diz 

aquele que odeia e desabrocha ao avesso.

errado, anormal, amoral, nojento tudo o que 

não reconheço.

falanges vaidosas e confusas vagam no obscuro

sabor do abjeto. mas segue a treva procissão 

planície adentro. dão-se as correntes os cíclopes

cegos e os líderes pequenos:

é noite

é deserto

é o ódio

o ódio

o ódio

secura cratera desfiladeiro

no vale do descaso porém 

Hades rejeita fascistas, inúteis

diabos que sejam



Uma tarde
Um silêncio
Nenhum disparo
Nenhum estampido
Apenas um verso.



Vistam-se dos meus manequins

Passem por uma saia justa.

Declararem-se totalmente desnudos,

Invertam os papéis.

Empatizem-se, com meus andrajos.

Só assim poderão entender

Os versos que costuro.
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Em Casa das Máquinas e Corpo de Festim fica revogado qualquer limite entre prosa e
poesia. Alexandre Guarnieri, carioca nascido em 1974, declara uma metodologia que
atravessa os dois livros: a montagem do texto-poema declara adesão à lógica das
engrenagens. E as palavras, combinadas em estado de ebulição, são peças que antes de
configurarem algum sentido, opõe resistência à estrita leitura da sua materialidade sonora,
rítmica e visual. Filiações à parte, Guarnieri cria um idioleto, combinando léxico e fonética
num idioma todo seu. Antes de fazer sentido, as palavras tomam seu lugar na máquina e
no corpo, e daí por diante, encontram sua própria lógica.

Casa do corpo no festim da máquina? Onde reside o encontro da apresentação da linha de
montagem com os manuais de anatomia?

A máquina enquanto corpo ou o corpo visto como máquina: a. combinação gira em círculo,
passando pelo curto-circuito que o autor instala em todo o caminho que a leitura seguir.
Não importa em que página o leitor inaugure sua leitura. É permitido que usufrua de seu
direito de ler à revelia da seqüência estabelecida ou liberto de qualquer padrão normativo.
A fruição se dá pelo desconforto, desperto em um lirismo quase elétrico. Fogo ancestral, à
moda antiga, feito pela fricção entre duas pedras, é o elemento que rege os encontros de
palavras que descrevem um relevo bastante irregular, entre consoantes hostis e vogais
incômodas. O escritor também como tipógrafo reúne matéria da palavra e seus sentidos.

Sair da zona de conforto e escolher seguir lendo. Ou fechar o livro. Você não vai gostar de
ler Alexandre Guarnieri. Porque a sua escrita é, antes de tudo, desobediência ao que se
procura encontrar num livro declaradamente composto de poemas. Um dicionário em
carne-viva, onde as palavras são tratadas ora como órgãos dissecados ora como peças de
uma máquina.

Especialmente em Corpo de Festim, seu mais recente livro, que foi vencedor do Jabuti de
2015, a matéria oscila, pendular, entre a anatomia e a autópsia. Dissecando o corpo, nas
suas divisões mais aparentes, entre nervos, músculos, órgãos e ossos, o autor enxerta,
talvez sob a superfície, algum tipo de sensor para registrar a metáfora da urgência: um
corpo exposto antes da queda e da deterioração.

A poética de Guarnieri causa estranheza e exige um persistente trabalho na perquirição de
seus sentidos. Forma e conteúdo aproximados a de confundir as fronteiras, desafiando
hipóteses de decifrações. Claramente filiado à linhagem de Cabral traz outra vez para a
cena da poesia contemporânea o cerebralismo apoiado na corporificação. Poemas para
pensar, poemas para manipular.

Um dos aspectos da obra de João Cabral exige é reavivar a palavra fora da rota marcada
pelo lirismo entendido como excesso descuidado da expressão subjetiva. Não por acaso o
estudo de Benedito Nunes sobre a poética cabralina intitula-se "máquina do poema". Na



contra mão da poesia permeada pelo sentimentalismo e o trato quase descuidado da
linguagem Corpo de Festim instala-se entre os poetas que prezam por um trato vigilante da
forma.

A metalinguagem atravessa todo o livro, especialmente pousado sobre o duplo da palavra
no papel fazendo do corpo também corpo do poema. Também o universo contemporâneo
no qual o corpo é tratado como alvo de uma superexposição bem arquitetada. As partes do
livro são como um mapa de anatomia. Assim exposto este corpo é desmontado em busca
de uma compreensão renovada de seu funcionamento e de seus sentidos.

O livro é montado para expor as engrenagens do relógio biológico. As partes são como
peças e é a estrutura desse organismo vivo que rege as partes em que se divide a matéria
da poesia. O que parece ser apenas descritivo revela a preocupação com o humano e este
humano aparece em sua inserção social:

"(...) do carbono à carne e de volta ao carvão, da morfogênese à individuação, do mercado
ao contingenciamento humano, da barbárie do canibalismo ao individualismo citadino e daí
ao tráfico de órgãos (...)”

Esse sopro de vida espargido sobre todas as palavras re-humaniza a engrenagem e cada
peça- feito órgão – se liga à outra pelo amálgama sutil da condição inerente aos indivíduos.
Da caverna mais ancestral aos dias de hoje, da tribo ao trânsito, a investigação sobre o
teor da humanidade segue por todo o livro numa clara dicção que se quer exata e ao
mesmo tempo subjetiva. E é dessa subjetivação do que no corpo pode ser isolado, à
primeira vista, na mesa da dissecação, que jaz a tarefa de descrever o que se mantém
pulsante. Um corpo aberto ao exame mas um corpo ainda vivo, e visto em sua exuberância
e ruína. A doença aqui é apresentada sem piedade e o pus é também peça deste corpo que
inflama: "(do bulbo /à bolha/pústula,/antes que exploda)/ e enoje/quem/quer/que
o/explore".

A metalinguagem atravessa todo o livro e nisso mais uma vez demonstra o parentesco com
a matéria cabralina em poemas da série Sangue, suor e celulose e da série Os pulmões,
entre outros tantos trechos. A matéria do livro, ele mesmo um organismo se mistura à
matéria corporal e surge uma ligação intrincada tais como o poema livro aberto:

de pele é revestido o corpo, tecido
vivo\no livro, chama-se capa
(o couro sob o título) abri-lo:
gráfico grito\mas como ouvi-lo
se é branco o ruído da celulose,
- tão silenciosa? todo o livro fechado
se cala\\ cada nova leitura ampliada.



Mas é, ao meu ver, na reanimação das palavras que o livro mais se destaca. O léxico
colocado todo em uso, versátil, em espetáculo exuberante. As palavras saem do dicionário
e retornam robustas e prenhes de significados. E, para além de seu dizer literal, são
escolhidas para criar locuções insólitas e imagens riquíssimas, num trabalho minucioso de
observação das sonoridades, que são combinadas em estilo que traz reverberações de
versos simbolistas.

Um livro que é preciso abrir para seguir numa viagem, quase périplo, nesta obra
continental que afirma (e realiza) a ideia explosiva de que todo homem tem o corpo como
o próprio logradouro.

SELETA DE POEMAS

2 poemas do Casa das Máquinas (2011)

o funcionamento central desta escrita

guiada desde engrenagens gerais, do complexo

centro decisório (no miolo, o código)

aos simples acessórios do chassi (da capa

dura às páginas d'alguma gramatura);

clara aqui, uma gramática da máquina, caixa

de palavras cuja engenharia concreta fixe alguma

sintaxe, ou outra, esta reclusa, oculta

sob a tipografia física de poemas rosqueados

ora a esquadrias de ferro sujo, ora a chapas

de aço inox; tome o livro ao alcance do olhar,

(a leitura é o combustível), tome-o pois,

à mão, o tal dispositivo, livro (é no cérebro

de neurônios o mistério, à senha), que

ninguém sabe, ainda, ao certo, ao torque

da chave na ignição, se ligará ou não.



(sala de estar)

escorrem as horas, oleaginosas, escoam todos

os corpos horários pela porta da frente, todas

as sutilezas asfixiosas do protocolo casual,

ritmos de domingo a domingo; ora se lacra,

trancada, ora se abre ao giro da chave (dobra-

diça, a lingueta; ao ativar da maçaneta);

seu legado é através e entre, rente, como

quando entra alguém a atravessa além de seu

reverso, sempre; na fronteira dos cômodos,

instalada não se sabe ao certo, essa já interna,

se no fim de um, ou no início do outro recinto;

área arregalada (óculo intermediário), o retângulo

que a porta recorta, aorta no batimento cardíaco

do apartamento: quase rota, incrustada à tessi-

tura entre tijolos; válvula para regular um fluxo

no espaço — o aberto e o fechado, o dentro, o fora

— normatizar o quarto; a sala: para militarizá-la;

além do convite à entrada, a porta ainda reivindica

a saída (desde o nervo duvidoso da abertura, entre

o mel do “bem-vindo!” e o sal do “vá embora!”).
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2 poemas do Corpo de Festim (2014)

<< átrio e ventrículo direitos

apenas sugerida, em abstrato diagrama pseudo

mecanicístico, toda a compleição cardíaca mostrada

em perspectiva explodida ( a hidrografia da fúria contida

pela escala humana, aprisionada a um contorno

reconhecível, contínua ilha viva, o império regulatório

cuja sede é este autônomo castelo, palácio da polaridade

( ora expulsa o sangue das câmaras, ora reclama-o,

em súbitos ou consolidados fluxos, ora inundadas as alas

internas ( átrios tangendo o mediastino ( ora dragadas

as cavernas, é tenso o sistema de cisternas, contínua

a troca ( dentro ( fora ( preenche ( entorna ), vasculha

curvaturas, a cada nova onda morna – em varredura

a órbita – sua vascularizada borda, em tantas roldanas

se enrola, a tropa de cordas sob o miocárdio, novelo

de veias, n’algumas afirma o fio ( estica ( embala ),

noutras, se trôpego, duvida da linha ( embola em trombose

( há um mal hidráulico contra o qual qualquer vásculo

não-irrigado corrobora ) < no tórax houvesse portinhola

( o peito aberto ) um compósito do homem de lata

de oz, devotado a dorothy, e andrew, o andróide

de asimov ), a ferragem rangesse contra algumas

dobradiças e, logo abaixo das axilas, saltasse

uma aldraba contrátil entre balizas >



átrio e ventrículo esquerdos >>

são pistões massacrando o plasma a certo compasso,
a pressão sanguínea grita, há um ritmo escondido sob
a exata frequência enaltecida, muito embora se admita,
vez por outra, desligado o velocímetro, ou ainda,
porque deslocado o grau, verificar nova condição
marcada acima ( retumba ( bate ( pula ( pulsa ); qual
ferrugem o suja quando o sangue coagula na gordura
antes que uma artéria o obstrua, na gruta muscular
onde se oculta, no intervalo entre o plexo e a coluna?
onde estará guardado o coração das coisas físicas? Qual
o limite do ajuste fino combinando o ímpeto ao destino
no abismo do mesmo ventrículo? habitando a cavidade
de almofada, subjaz cansado o órgão sitiado ( esfera cárnea
em estado crítico ), oferecido ao transplante de suas molas
tolas e catracas atrasadas; do paciente jacente a tal placa
defeituosa, largada na bancada, ( que alguém esperaria
descartá-la, como sobre a fria maca da sala de cirurgia,
induzi-lo ao coma por potentíssima anestesia ); quem
carrega em si essa peça emotiva ( pedra ou pluma
( completa ou nula ) acima da cintura ou do diafragma, em
colunata, transversos, costela e omoplata, provavelmente
à esquerda ( se o externo ao centro, desviado do eixo )? qual
a relação entre o juízo, a moral ( o bem ( o mal ) e o pulso,
o osso, esse túnel ensanguentado atravessando o corpo?
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(   )  o olho direito

são bilhas feéricas estas bolas, ou bolhas esféricas
à visão periférica, inseridas na cabeça, entre as maçãs
e as sobrancelhas, simétricas ao meridiano do nariz /
são orbes sobre os nervos ópticos, para enxergar
ao redor, se deverá alternar o ângulo do pescoço,
são globos que abrem nas pálpebras, na íris,
colorida, se obtura um disco contra a invasão
de raios nocivos, muita luz ofusca, e queima,
sobretudo no cômodo escuro onde jaz o segredo;

o olho esquerdo (   )

nem tudo é preciso ser visto ou reconhecido / fechar
os olhos é sempre possível / enquadrar o mundo /
olhar para os lados, ou para o “passado”, são escolhas
imprevistas, ainda que se desista controlar a paisagem
consumada, não há dia em que se acorde, e os olhos não se
abram, ou que não se reconheça nada, a não ser na morte,
ou na cegueira, para as quais estas duas pelotas anatômicas
serão apenas gelatina fria, outrora oculta nos óculos
escuros, ou carcomida por formigas, às órbitas vazias.
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A letra morta

A voz,

Atroz, 

Feroz

E o gosto embebecido

A mosca que voa frenética,

A ferida enrijecida

O cheiro desavisado

Os passos de bota

O sangue vivo

A carne exposta

Bate com força e mata

As esperanças

As paredes

A lâmina em vermelho vivo

Como os lábios escarlates 

E a lingerie violada

Tem cera de vela na mesa

E no chão a moça morta.



As visitas ocorrem sempre da mesma forma. A lua já se fixou no céu, as

estrelas dão pouca luminosidade aos pesadelos. A escuridão invade o quarto, da

mesma forma que você invadiu meu corpo. Sem consentimento, vocês estão

separados pelo fato de que eu sempre te quero mais perto. Mas você sempre vai

embora. Ela fica. Eu já não tento mais recusar. Eu já não abro mais a porta e,

mesmo trocando as fechaduras, ela sempre encontra um jeito de entrar. Tem

vezes que eu nem sequer percebo, até sentir seus braços me envolvendo.

Nunca há música tocando, mas em algum momento da noite, nós damos as

mãos e dançamos durante horas. Às vezes sinto suas mãos deslizando pela

minha cintura, puxando meu cabelo, me segurando pela nuca. Mas eu não nego.

O desespero corre nas veias. É uma briga constante te ver florescer pelos

impulsos nervosos. Você vai abrindo minhas pernas, repousando os lábios no

terror cravado ao longo do corpo. Em certos momentos ela te alcança, poda as

flores e me faz regar o teu colo. Mas você sempre volta, me cultiva por dentro e

embrulha as flores depois que nascem.
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O lobo do homem

se esconde em ternos 

muito bem cortados,

feitos sob medida

a gravata sempre se destaca

em suas cores exuberantes

com cifrões nas unhas e nos dentes

os olhos ressecam as manhãs

na boca lentos girassóis de sangue

se estendem fartos

uivos marcados.
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Sangrar como a tarde

em remorso

e suas convulsões

- Já não encontramos mais

nenhuma veia!

Em tudo o cheiro forte

de formol.

É tarde entre flores.

Setembro se aproxima.

Um ou outro pássaro pousa

nas pilastras térreas do 

necrotério.
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caso nomeasse

mar

todas as coisas

nada mais restaria

além do povoamento das

[conchas

ou o significado encharcado do tempo

caso nomeasse

liberdade vastidão

todas as coisas

existiria em mim

diversas de maneiras de ir

fazendo dos olhos fontes

para novas substâncias
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Ajuda alguma pra empilhar os pregos nos varais de carne e osso

Ajuda alguma pra despentear cabeça nua dos macacos siameses de pernas ocas

Pretensão nenhuma dos átomos chovendo nas telhas desencavadas e engastadas em fossa marinha

Porcaria nenhuma das loucas gritarias nas portas dos templos sagrados das virulentas paredes de 

ouro maciço 

Ocorreu do policial meio bangela meio bonito de boca fechada 

Fazer procurar a ocorrência quando saiu na rua perto da gritaria e não soube nada

Onde apontar o roubo, se nas fossas, nas paredes ou na cabeça dos macacos 

Pode então pedir ajuda já que os átomos vieram a sua procura deslizando das telhas

Pode então pedir ajuda já que os pregos saltitaram das pilhas pra pregar-lhe as calças na rua crua de 

marfim brejal de lago aberto das coisas mafiosas

Pra que nada se perdesse na chuva maledicente, todos que houve nas próximas horas de onde 

ocorreu o roubo

Procuraram pelos seus macacos siameses de pernas ocas e levaram-nos até as jaulas antes que o 

policial reagrupasse suas calças e se armasse com os pregos da chuva

Ajuda alguma pra empilhar os pregos nos varais de carne e osso

Somente só e se for sozinha a luz barulhenta da viatura ambulância correndo comunicativa na 

cidade aberta como florzinha transparecendo violência na busca do ouro da maravilhosa gritaria que 

agora foi levada pela chuva de átomos 

Até que o oco não deixou passar o som



O buraco é mais embaixo.

O sujeito, emputecido, amassa os papéis. Surrealismo de cu é rola. Corolário da
conversa. Isso é Darcílio Lima assinado por Dali. É o que é. Não vale tostão. E enxota
o vendedor de raridades. Os putos, em 1920, inventaram a porra e rende dinheiro até
hoje. Não é? Absurdo do mundo é o caralho! Virou grife, franquia, um Mcdonalds do
inconsciente, morou? Cheio de fórmulas e o cassete a quatro. Eu não compro. Não
vem que não tem. No meu cu é que não botam. Surrealismo. À puta que pariu. Dali
acanalhou o inconsciente e o colocou nas gôndolas dos supermercados. Você chega e
pede ao açougueiro: me vê aí meio quilo de pá, de acém e de surrealismo. Reforça o
embrulho que é pra viagem.

Estado de fantasia supernaturalista, disse um escritor meio viado. Traduz, né? É
bonito pra intelectual. E nós? A graça dos franceses, qual era a graça deles? Me deixa
lembrar... Peraí... Dali era francês? Ou espanhol? Ou catalão? Só um pouquinho
mais... Breton. Foi ele que despirocou o Fróid. Não o Fróid em pessoa, não me
entenda errado, não foi o que eu quis dizer. Escangalhou com os escritos do Fróid.
Isso não se faz.

O livro? O tal livro dos sonhos. Aí a coisa ficou feia. Muito marmanjo escreve um
monte de merda e diz fiz um livro surrealista. Não serve nem pra limpar a bunda.
Junta um monte de merda sem pé nem cabeça, narra que nem um zé bocó e faz pose
de intelectual para vender o próprio peixe. Eu não compro. Sou estudado. Comigo o
buraco é mais embaixo. Não levo gato por lebre pra casa. E quer saber de uma
verdade? Quer mesmo? O Brasil foi que inventou essa merda.

O quê? País surrealista? Não, não foi isso que eu quis dizer. Foi outra coisa. Saca?
Comer aquele estrupício é um exercício surreal. Nem com toda a pica, mermão. Sem
sacanagem, cara. Surgiu aqui, nos trópicos, no duro. Antes de vinte. Bem antes. O
cara não batia legal da cuca, tá certo. A cachola dele era prejudicada tinha uns pinos
a menos. Mas, dai a César o que é de césar, ele era o CARA.
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Quando? No dezenove. Século, entende? Século dezenove (escandindo as
sílabas). Corpo Çanto. José Joaquim Leão. Você assistiu? Como? Na extinta tevê
Manchete? Aquilo era uma novela, energúmeno. Novela; quer saber mais do eu?
Corpo Çanto é um tal José, abilolado por santidade, por querer enrabar os anjinhos,
coitado. Era homem sério. As más línguas dizem que ficou assim porque viu o pai
morrer. Era estudado. Poeta, dramaturgo, jornalista e gramático de uma língua só
dele.

Tamô falando do Corpo Çanto. Para de falar merda, não é da novela ou de um
personagem dela. Se bem que... Mais uma cerveja. Um queijinho pra petiscar. Como
sei dessa porra toda? Estudei no estranja, cumpádi. Fróid, Sartri, Bevoar, Troteski...
Porra, troca a cerveja aqui, tá aguada, tá uma merda. Quase tive distensão na língua.
Comer aquele estrupício é que é foda. Vai dizer que não? Como tu agüenta? Isso que
eu fiz, não faz não, tá. É errado. Misturar tu, você e o escambau. A patrulha dos
pilantras das gramáticas coloca em cana. É trabalho de escola, é?Deu pra entender?
Sem maldade, pô... Sem maldade. Diz pra sua mãe que não vou cobrar nada, tá
certo? Corpo Çanto não era francês, não falava ingrês, nem latim. O dos cachorros?
Latim é uma língua morta, meu filho. Como se mata uma língua? Se é de tiro? Vai ser
burro assim lá na casa do cacete. E pede pra sua mãe me esperar mais tarde.
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