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Felisberta chega a sua terceira edição!

É um zine? É uma revistinha? Talvez seja apenas um PDF com os
sonhos de dos chicas que amam a poesia, que amam traduzir e
querem compartilhar com o mundo suas paixões. Cacá e eu temos
trocado muitas ideias sobre poesia, sobre o que andamos
traduzindo. Outro dia conversávamos por whatsapp e pensamos
que o poema é algo que acontece. Dorothea Lasky diz que “a
poesia não é um projeto”. Angélica Freitas diz, com o auxílio do
google, que “a poesia não é um sentido/ a poesia não é, nunca
foi/ a poesia não é escolha”. Já Fernanda Laguna diz que “a poesia
é algo que se escreve para baixo”, enter, enter, enter.
Nesta

edição,

os poemas nos levam para passear

por:

absorventes, caroços de ameixa, pelos raspados, sonhos que não
têm copyright, mulheres sem cabeça, cavalos fraturados, casas
derrubadas & muito mais. “Um poema é qualquer coisa”, diz
Cecilia Pavón. “As mulheres e as crianças são as primeiras que
desistem de afundar navios”, diz Ana C., neste verso que é
também um poema inteiro.

Eduarda Rocha
Maceió, 3 de novembro de 2020

CLARA MUSCHIETTI
Buenos Aires, 1978

Tradução

EDUARDA ROCHA

1
Esse cavalo fraturado no meio do campo, rodeado de outros cavalos que
percebem a impossibilidade de movimento, mas não podem fazer nada.

2
Uma árvore que de tão grande não permite ver o que há atrás. Uma imaginação
bastante poderosa.

3
Alguém que me console o tempo todo, pelo que aconteceu, pelo que pode
acontecer e pelo que vai acontecer. Alguém que me sustente, o mais
literalmente possível.

4
Um animal doméstico muito irritado me mostrou os dentes, eu não havia feito
nada. Menos mal que não tenho quatro anos e sei, apesar de tudo, separar as
coisas.

5
O último passeio familiar, com a família já despedaçada, uma mancha enorme,
em tudo que implique algo de carinho.

6
Uma ponte que separa o melhor da vida do pior. Cruzá-la sem sentir nada. Uma
anestesia generalizada em cada veia.

7
O cavalo não consegue mais se arrastar, está tranquilo, os outros cavalos não
comem e fingem dormir.

8
Uma mãe às vezes, uma mãe às vezes, uma mãe às vezes.

9
A casa em obras. O banheiro e a cozinha sem artefatos, sem pisos. Dois buracos
cinzas. Há pessoas, como nós, que não nasceram para ver o processo das coisas.

10
A nostalgia pode ser isso de que você não sabia que necessitava. Também pode
ser o monstro do lago Ness.

11
Uma gaveta que não abre é uma gaveta que não abre. O resto é por minha
conta.

12
Vão derrubar a casa. Vão derrubar a casa. Vão derrubar a casa. Nós
permanecemos.

13
Onde ficava a casa vai ter um edifício com muitos apartamentos pequenininhos.
Muita gente que não tem nada a ver entre si. Como uma família disfuncional.

14
Quando algo importante desmorona, voltam a desmoronar todas as coisas
importantes que desmoronaram no passado.

AGNES SOUZA
Pernambuco, 1992

Cama é uma fortuna, compre um abajur

a primeira coisa que fazia quando chegava em casa
depois de tirar os sapatos e checar
se a casa não havia se incendiado na sua ausência
era depositar sua cabeça na prateleira do meio
de uma cristaleira que ganhara da mãe
esse era o movimento pelo qual mais ansiava durante o dia
e pensava: – que luxo viver sem cabeça
no banho se sentia uma grande atriz
ensaiando o discurso inspirador que daria
ao receber um prêmio pela vida&obra
tomava longos banhos de cuia do pescoço para baixo
como se estivesse numa cachoeira com água morna
vestia seu pijama
(uma blusa larga que alguém esqueceu no sofá
e ela não se preocupou em saber a quem pertencia
se estava na sua sala era da sua sala)
sentava-se torta na rede para checar a caixa de entrada
do seu e-mail lotada de propagandas
então abria aleatoriamente promoções de máquinas depiladoras
e camas box de casal
manuseava o teclado como se tivesse tocando uma
peça dificílima para piano
pensava em adotar um cachorro
para ter o prazer de se imaginar numa passarela
curvando-se com elegância para apanhar cocô
esquecia-se de jantar de lavar os pratos do café da manhã
de retirar e jogar o lixo de ligar para pedir água
de comprar frutas de encher as cumbucas de gelo
de estender as roupas de ferver o coletor menstrual
dirigia-se até a cristaleira para recuperar sua cabeça
e enquanto ajustava seu encaixe

cambaleava no escuro em direção à cama
para poder enfim
pensar na morte e inaugurar seu abajur.

MARINA MARIASCH
Buenos Aires, 1973

Tradução

CLARISSE LYRA

Querida Marina

Não gosto do título
já o ouvi em algum lugar.
Parece o título
de uma música de Bon Jovi
na fase solo ou de Leonard
Cohen ou de Andersen
é isso mesmo? Os irmãos que
fabulavam. Ou, não
nada a ver, de Bioy
Cortázar, essas figuras que você ama
com 18 anos e depois
passa a odiar. A parte afetadinha
literário-pop é a que menos
gosto. Gosto
da parte industrial, hit bicha
ou seja: feminino. É coisa "de meninas"
quebrar tanto? Não sei
não sei por que
a insistência. Quebrar versos
Qual é? Gostaria que um dia
você me explicasse essas quebras. Nem aí
as entendo. Por que
todas as meninas falam mal
de seus ex-namorados? Por que
querem ter bebês?
E a coisa dos corpos deformados?
Ah, sim. Mas mais denotativo que isso
difícil. Gestos punk
como ouvir música bem alto
para atazanar o vizinho
na tarde da sexta mais quente do ano.
Mas é o movimento duplo do realismo
que eu amo. É o ritmo, aqui
o que estremece.

IB PAULO ARAUJO
Maceió, 1991

Ameixas secas

Nunca confie nas ameixas secas sem caroço
nunca as coma com voracidade
pois pode acontecer de na primeira ameixa
haver um belo de um
caroço
duro igual pedra
ressequido de toda a vida e capacidade de virar ameixeira
só serve mesmo pra quebrar um dente
fazer engasgar
e se engolido sem que se perceba
pode vir a perfurar intestinos mais sensíveis
pode até causar uma fissura no ânus
Uma desgraça
Mas eu ainda pensei, otimista que sou
(na verdade um supersticioso enrustido)
uma ameixa seca com caroço
no meio
das ameixas sem caroço
deve ser o mesmo que encontrar
um trevo de quatro folhas
no meio
de vários trevos de três folhas
Sempre procurei inclusive pelo tal trevo de quatro,
igual um cachorro, entre os trevos de três
Diante da descoberta vi no caroço meu amuleto da sorte
Joguei na Mega-Sena
Procurei por um amor no tinder
Achei que ali era o dia em que minha vida iria mudar

Não mudou nada
Não ganhei na mega
Continuo solteira and all loveless
E descobri mais tarde que existem
na verdade
pés de trevos de quatro folhas
Eu simplesmente nasci onde nascem
apenas os trevos de três
Desiludida, ofendida
passei a não mais procurar pelo trevo mutante
e o meu caroço amuleto
em vez de jogá-lo fora
eu o mantive comigo
pois a esperança é a última
que morre
e ainda não creio que tenha sido só um caroço
Tem que haver algo mais

PAOLA SANTI
KREMER
Porto Alegre/Rosario, 1990

Donzela com centro ultra absorvente

Donzela: mulher virgem
criada que se ocupa
dos menesteres
domésticos
alheios à cozinha
Talvez porque os absorventes
mais baratos
se llamen
donzela
cada vez que menstruo
sinto o impulso de desafiar minha menstruação
lo que es raro porque
me gusta menstruar
menstruaría en patas
directo a la tierra
si se pudiera estar desnuda en la plaza
y se pudiera menstruar en su tierra
que es la única a la que puedo acceder
selecionaría para cada lua
algumas plantas favoritas
y direcionaría meus superpoderes ahí
Mas talvez pelo donzela
todos os meses me pongo a duvidar
da minha menstruação
então faço coisas como
não colocar calcinha
muito menos uma donzela
entre as pernas
até que começo a sentir
as gotas

a veces quentes
às vezes frías
não é divertido
não posso evitar correr ao baño
não é cómo se
ficasse canchera con a
menstruação nas pernas
corro me limpo en el bidet
hace frío não é agradável
y penso si será isso também
a branquitude
que se manifiesta en tantas
grandes y pequenas coisas
que les blanques intentamos
con toda la garra disfrazar
pienso si será isso também
la blanquitud
esa boludez de donzela
de desafiar minha menstruação
será que a branquitude é também
não saber
a qué apuntar la risa
desde que nos separamos
da natureza
y de todes les que no eran blanques
para dominar?
seguramente a branquitude
é essa impunidade
de não pensar la blanquitud
y o colonial absurdo
que gira ao redor
de um absorvente
donzela

BRUNA WANDERLEY
Maceió, 1994

Lâmina

vez por outra, passando a mão pelos pelos crescentes do
corpo, pensa que deveria tirá-los
pensa o tempo inteiro
que deveria tirá-los
mas ainda assim passa a mão
e parece que sente um prazer delicado na aspereza ou
mesmo um prazer indelicado por aqueles fios crescentes que
sempre voltam
porque sempre voltam
mesmo cortados, mesmo tirados fora, descartados
sempre voltam
e ela consegue enxergar nesse ato uma redenção
– pelo erro da lâmina que os pôs ralo abaixo –
consegue enxergar uma luta selvagem
pra perfurar os poros e cada vez despontar sabendo que
mesmo assim
serão despojados
mesmo assim
escorrerão com a água
e perderão seu habitat natural
e por isso
por esse ato de coragem
é que ela passa as mãos
pelos pelos
e pensa que deveria tirá-los
e como deveria tirá-los
se brevemente ou cruel

SUSANA SOUTO
Palmeira dos Índios, 1970

CECILIA PAVÓN
Mendoza, 1973
Tradução
EDUARDA ROCHA

Os sonhos não têm copyright

Seria muito fácil convencer as pessoas de minha visão, bastaria fazer tours
muito estratégicos pela cidade, como levá-las primeiro a uma liquidação da
Zara, com seres escandalosos e amontoados, remexendo cubos antiestéticos de
madeira prensada sobre os quais descansam centenas de tristes pulôveres
fabricados na Indonésia ou no Brasil. Acrescento que deveriam ir sem dinheiro,
por isso só lhes restaria a única opção de sofrer diante de um cenário
perturbador como é o do consumo desenfreado por parte dos cidadãos
insatisfeitos, seus pares. No momento mais revulsivo do choque, eu os tiraria
dali e os introduziria na galeria de arte mais próxima. A mudança que
experimentariam seria tão positiva que todos terminariam se filiando ao meu
partido, caso eu fosse candidata a algo. Mas nunca serei candidata a nada.
Porque meu programa é secreto, único e personalista. E o pessoal não é
político, senão o contrário. O pessoal é, de fato, o antídoto à política e isso é
ótimo, e é, também, o antídoto à sociedade e eu odeio a sociedade. No entanto
não tenho outra opção além de viver em uma, por isso inventei um ritual
inconformista que funciona como uma máquina produtora de radicalidade. É
assim: quando saio, só vou a centros culturais, fundações e galerias. Os lugares
pensados para a exibição de obras de arte são espaços amplos, com uma luz
extremamente agradável e – o mais importante – sem gente. Em Buenos Aires,
existem ao menos cem galerias de arte de todos os estilos, mas eu vou sempre
às mesmas, as três ou quatro que são “tendência” onde os artistas jovens
expõem. Não tenho nada contra os artistas maduros, mas, para mim, os únicos
artistas verdadeiros são exclusivamente os jovens, e penso que isto não requer
muitas explicações. Para mim, os artistas jovens seguem aspirando ao ser
humano total e eu acredito neles. E eles me transmitem sua fé. Que bom seria
se morressem todos os habitantes da Terra e só restássemos os artistas e eu. Eu
me emociono com as obras de arte que eles produzem. Não me importa se
estão mais ou menos bem feitas, não me importa se são geniais ou medíocres,
o que importa é que existem.
Assim, seguindo meu programa, olhando todos os dias, fixamente, por
horas, obras de arte de todo tipo, entrando na maior quantidade de galerias de
arte que posso e evitando cruzar com o resto dos subprodutos da sociedade, à

noite, fecho os olhos e vejo a totalidade do mundo reformada por artistas
jovens. (Troncos de árvores em que crescem almofadas no lugar de galhos,
paredes com 200 fotos tiradas em 200 minutos num só ponto do espaço, bolas
de basquete partidas ao meio que contêm enciclopédias rasgadas, castelos de
papel incendiados, oceanos de massa de modelar, ursos de pelúcia com corpo
de criança, bicicletas mais leves para levar bolsas com computadores, cabos
envolvidos em cetim azul, pianos que descansam sobre colchões, mulheres que
jogam com fúria cinco vezes uma televisão, remakes em preto e branco do filme
de Linda Blair e livros gigantes com mensagens de texto). E amo viver assim.
Não necessito de mais nada. Não necessito comprar, nem me drogar, nem
contaminar o planeta usando walkmans com pilhas, nem votar num presidente
disposto a reformar o Estado, nem me distinguir socialmente dos demais. Não
tenho nenhum interesse no salário universal. A contemplação das obras de arte
acaba com as diferenças de classe e com as inseguranças pessoais. Além disso,
os espectadores são parte da obra na mesma proporção que os artistas. Ao
menos foi o que eu li numa revista de sociologia inglesa e me parece muito
verdadeiro e muito alentador. É muito mais importante ser parte de uma obra
de arte que de uma sociedade, porque as obras de arte estão feitas de sonhos e
os sonhos não têm copyright.

F E L I S B E R T A #3
Revistinha editada por Clarisse Lyra e Eduarda Rocha entre Maceió e Feira de Santana.

Capa: agradecemos muito à artista Edinir Aprígio por ceder o desenho espetacular que
ilustra a capa desta edição. Para acompanhar seu trabalho incrível sigam o instagram @v1scer4.
O poema de Clara Muschietti foi retirado do livro Podría llevar cierto tiempo, cuja segunda edição
foi publicada em fevereiro deste ano pela editora Caleta Olivia. Pode ser lido em espanhol aqui:
https://www.revistadescolonizadx.com.ar/post/poemas-de-clara-muschietti
O poema de Ib Paulo Araujo me chegou por whatsapp como um texto despretensioso
que amei e resolvi publicá-lo. Cortamos os versos e virou um poema. “A poesia não é um projeto”.
O poema de Marina Mariasch foi retirado do blog lyrik line.
Pode ser lido em espanhol aqui: https://www.lyrikline.org/pt/poemas/querida-marina-2693
O conto de Cecilia Pavón faz parte do livro Los sueños no tienen copyright, publicado pela
editora Blatt y Ríos, em 2010.
Os desenhos de Susana Souto formam parte da deliciosa & divertida série O espalhador de regras.
Agradecemos muito por compartilhá-los com a gente.
Ficamos muito felizes com as contribuições maravilhosas das poetas: Agnes Souza,
Paola Santi Kremer e Bruna Wanderley, muito obrigada a todas pela generosidade!!!

Gracias a vocês que leem, que baixam, que divulgam, que nos mandam seus poemas,
desenhos & sonhos!

Nos contem o que vocês andam aprontando: felisbertazine@hotmail.com

Até a próxima!

