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ESTE MÊS, a Felisberta completa seu primeiro ano de atividades. Em setembro de 2020, 
começávamos com a tradução de uma carta de Fernanda Laguna, poeta argentina, escrita em 
2010 em prol da campanha de Dilma Rousseff à Presidência da República. Ler a carta dez anos 
depois de sua preparação para exposição na Bienal de São Paulo daquele ano causava estranheza 
e comoção suficientes para que fizéssemos um zine somente para publicá-la. Depois de feito, 
pensamos, não havia por que não continuar fazendo. A ideia inicial era ter um lugar onde publicar 
traduções de poetas hispano-americanas, paixão e ofício das editoras. De lá para cá, a Felisberta 
se montou como revista de poesia contemporânea em PDF, de tiragem mensal. Para que isso 
tenha podido acontecer, muita gente participou — poetas, artistas, tradutorxs, pesquisadorxs —, 
gente que disponibilizou o seu trabalho na forma de textos, imagens, curadoria de edição — trabalho 
sem o qual nada seria feito ou nada seria igual. Também muita gente leu, baixou, curtiu, divulgou 
cada uma das edições. Somos muito gratas. Este número, o décimo primeiro, é dividido em duas 
partes. NA PARTE 1, temos poemas de Mirella Ferreira, João Oliveira e Kauam Pereira. Mirella, 
João e Kauam, além de poetas, são artistas visuais, e seu trabalho com texto relaciona-se 
diretamente com a espacialidade. As séries apresentadas por eles aqui são sinestésicas. Amor-
Fragor. Banana, Violeta, Tartaruga. Ribeira, Restinga, Amaralina. Musgo, Chuva e Sal. Como nota 
de júbilo, registre-se que os três são melhores amigos — com a amizade desejamos celebrar esse 
primeiro ano. NA PARTE 2, apresentamos, na íntegra, “O Romance da poesia”, texto de 2012 da 
poeta e ensaísta argentina Tamara Kamenszain. Verdadeira maestra de escritura, Tamara deu 
oficinas de poesia por quarenta anos e foi diretora do primeiro curso de graduação em Artes da 
Escrita de seu país. Seus poemas se pensam enquanto se fazem e ensinam modos de ler os livros, 
mas também a vida. Tamara faleceu no final de julho deste ano, e a publicação de seu texto aqui 
é também uma homenagem e um agradecimento a ela. POR FIM, neste aniversário, desejamos as 
boas-vindas a quem chega, dizemos muito obrigada a quem nos acompanha e soltamos um beijo-
convite no ar. 

 

Salvador, Maceió 

1º de setembro de 2021 

Clarisse Lyra e Eduarda Rocha. 
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Ensaios sobre a ventania 

Mirella Ferreira 
 
 
 
 
 
vento tempestade aguafogobicho no sol reveste ouro e nada permanece igual em seu movimento 
arquitetado que dói suas costas e o corpo da gente ao entrar em meu espaço pernas cabelos sofá 
bunda pra cima calcinha enfiada no cu em ferro soldado por ela que aponta a lança como quem 
atira a própria sorte num mundo que se mata para não morrer se prepara para nos engolir ao 
passar sua língua molhada em movimentos na hora que ela quer o nu em seu conforto e suas 
pernas são lindas no ângulo daqui de cima não deu pra salvar mas guardei a imagem de seus 
braços abertos no chão gelado em seu quarto nua de salto e pincel na mão como quem desenha 
seus desejos e joga um balde de tinta em cima é como ela quer espera a maré e a lua cheia entre 
o espaço de seus seios pressionados pelo lençol da cama que ela deita do lado direito após roçar 
corpoalma devagar perversa se delicia comendo com o olho carne do sol de tarde e de noite lambe 
a boca grande doendo passado presente não eternidade que ela gosta de plantar desejo amor 
ainda não quer lidar a mão na rua vezes sapatão mais feliz não se vai embora quando se enterra 
o umbigo chão quilombo família sangue deles ainda vai dar a luz e a direção para crianças oxum 
ensina o amor embora ela não perceba o motivo da espera em banhos de erva em tempo espiralado 
numa linguagem indetectável em suas linhas de combate pra quem é a dor que percorre a memória 
que lateja em idade revisitada criança ferida híbrida pequena grande cheia vazante ribeira cerveja 
banho de calcinha sal sorvete engolido rápido entra aqui você primeiro dorme encosta a mão em 
minha perna no carro balança dentro senta na balaustrada de maiô traçando a volta para o caminho 
de casa 
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até a chegada dos seus novos amores 
os pequenos ensaios sobre a ventania 
começam pelo borbulhar no fundo do rio  
num fundamento funfun  
mais puro  
da lama qual eu fui moldada 
ela vem em água 
e transmuta em vento 
quando em guerra 
dentro 
célula 
transe 
ori 
choro 
de dentro pra fora 
e aí várias gotículas 
surgem em seu rosto 
sem que você espere 
para brilharem  
apenas pelo despertar 
da memória 
de onde elas vêm 
em seguida  
te pegam pelos cabelos 
molhados a cada banho 
e secados naturalmente 
a toda velocidade 
pelo vento. 
 
agora eu rezo por você também. 
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BA NA NA 
 
meu amor  
crescemorre com seu fruto 
uns comem, outros não 
 
é que eu já morei 
onde você mora 
e a linha do horizonte 
quebra numa curva 
sem direção 
até restar 
água e verde 
pequenas montanhas 
e uma chuva segura 
 
e eu me lembro  
 
da janela  
do campo  
e do cavalo branco  
 
é, eu estive acordada 
 
existem juras  
que não habitam a luz da tarde 
 
você fuma o verde de tudo. 
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O maior osso de uma baleia ou 
desfazendo monolitos de sal ou 

amaralina 

João Oliveira 

 
 
 
 
 
chartreuse 
 
como você me aconteceu naquele ano, 
é mais ou menos como 
a eterna angústia do munch towards the forest I: 
verde, 
rosa, 
amarelo, 
preto, 
chartreuse 
— ou ainda como um pescoço de marreco iridescente 
que brilha mais ou menos 
a depender de quão rápido você 
move as mãos bloqueando o sol sobre suas penas — 
e violeta 
sobrepondo árvores inamovíveis como 
naquele filme do fantasma preso na casa 
que habitava quando tinha um corpo 
que é como ouvir o joe pass cavando 
as notas na guitarra como o munch cava 
a madeira dura 
deixando as árvores um pouco menos inertes menos totêmicas 
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— suas mãos tinham muita pressa. será 
que você 
ou alguém 
além de mim 
já pensou nas mãos do munch, 
nos dois tiros 
que disparou contra a própria mão 
e estropiou dois dedos — 
sobre um papel que parece pergaminho, 
propriedade de uma importante coleção particular 
que eu nunca vou poder ver bem de perto, 
como eu via os furinhos na sua pele, 
a não ser reproduções em livros 
que eu poderia furtar se ainda existissem livrarias 
ou em telas esmaecidas e muito opacas, 
mas seria tão grosseiro pois não fazem justiça 
à precisa topografia de uma cor 
e eu não sei muito bem o que isso quer dizer 
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você me lia ao ouvido 
o poema do eugénio de andrade 
— surdo, subterrâneo rio de palavras, 
medir seu tamanho, contornar sua escala 
 
no rio da minha imaginação 
o cavalo que não fotografei, 
o esqueleto branco de um caranguejo, 
uma pá de ventilador, 
as hastes de um forte de palha, 
um cigarro apagado, 
meu isqueiro solitário no bolso, 
um saco plástico flamulando 
 
〰abro os braços, levo as mãos ao alto〰 
 
uma ave inamovível paira sobre mim, 
a cisma infantil de que o sol sobre minha cabeça 
me persegue 
um cachorro fugindo da margem, 
(eu quis meus pés cabendo em seu rastro) 
 
— oh boy, don't lose yourself 
 
grumos de areia levantados, 
fiz uma gravura na terra, 
li imenso, o meu nome diante de mim 
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ir ao mar é só quando você vem 
 
coisas que eu tenho feito, 
mas não tenho gostado de nada, a não ser 
quando você vem da saúde de carro 
e me leva pra ver o mar, que eu nunca vejo 
se você não vem 
— tudo bem, às vezes eu passo correndo 
de bike e posso olhar um pouquinho, 
mas é correndo mesmo, eu prometo, embora 
você nunca tenha pedido. então olhar um pouquinho 
é o mesmo que só quando você vem, 
para que então você venha sempre — 
se você não vem e me diz ao telefone, 
me ordena, que eu veja o mar, 
— e eu nunca vou, a não ser de bike, 
você já sabe — 
explico: 
é que me dá uma preguiça de ir ver o mar 
porque tenho de calçar os sapatos, atravessar a casa, 
o prédio, o asfalto, a faixa de areia imensa até 
chegar àquela piscina na qual eu não gosto nunca de me banhar 
porque ir ao mar é só quando você vem 
e tenho de calçar os sapatos, atravessar a casa, 
o prédio, o asfalto, a faixa de areia imensa até 
chegar àquela piscina na qual eu não gosto nunca de me banhar 
e sentarmos nós dois e eu bolar um cigarro, 
como se fosse um presente, 
que você acende dentro da camisa 
e o vento fuma mais que você, 
— que me mostra os peixes eviscerados 
ali mesmo nas pedras barbatanas barbilhos brânquias 
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seus ovos seu sêmen às águas — 
que pede o isqueiro que eu odeio dividir 
e por isso tenho sempre dois 
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aquele dia no mar selvagem, 
blocos de sal em minha boca, 
o isqueiro molhado 
o sol da amaralina 
em minha cabeça 
the boy hidden in a fish tatuado no meu braço esquerdo 
o peixe 
descamando minha pele quente, 
uma frase imensa em minha boca, 
uma carambola verde 
e a espuma branca de sal em minhas mãos, 
o mar, 
em minha cabeça 
o sal da amaralina 
se desprendia na vazante 
seu print no meu celular 
eu olhava, vez ou outra, 
a tabela da maré alta às 16:04h 
a nuvem de sal, 
o sal incrustado atrás de sua orelha 
quem mora na amaralina sabe 
das segundas-feiras, 
um pensamento: 
 
a minha cifose sobre os teus joelhos 
responde à origem dos cinco oceanos 
 
choro nos teus pés 
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uma baleia não cabe num haikai 
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Sem título (mas com endereço) 

Kauam Pereira 

 
 
 
 
 
A morte amadurece as frutas, infância dos mortos. Claro enigma, semente é pensamento de planta. 
Cartilha do silêncio: poema de zimbro. Existe uma cidade com uma igreja para são francisco e 
outra para santo antônio. Nesse bairro é sempre são joão, todas as vezes em que durmo em casa 
bebo e tenho dor de cabeça. Tinha um outro ideal quando desceu o túnel de raízes e musgo – 
bueiro motivacional: buraco subterrâneo de vapor e mal cheiro, próspero lar de meu peito 
subalterno. Não morra, pintada, os homens inventaram a vírgula para te destacar. Eu não sei o 
que é ainda. Close na glote, auto-arqueologia. A mão de uma mulher preta limpando um monte 
de terra, no fim se vê uma pedra e um rosto. Por aqui se conta a lenda de um rei de pedra, 
crianças continuam nascendo e morrendo noite adentro. Lavou a culpa num riachinho de água fria 
e salobra, fugiu da disputa de poder ainda com vida. Como fazer um sumiê de uma bigorna: a 
parede que desenha sereias, desenha também monstros e formas abstratas (reflexo laranja sob 
pele marrom), trator amarelo revirando as entranhas do bairro inteiro, levantando a poeira que suja 
os supermercados. Uso muito mais o corpo que o espírito, uso muito mais os dedos que a boca e 
eu ainda moro no caminho da sua casa. Recomponho um caminho sem saliva, tendo como solvente 
os meus próprios líquidos, exercício de dizer. Nunca me ensinaram domingos, você anestésico e 
um eu solitário acessando quem sou, fazendo as pazes com personagens múltiplos e no fundo do 
espelho fosco da última personagem subentende se a imagem de fato que guardo de mim, como 
quando você acorda de madrugada e percebe que recebeu da matriz o seu novo rosto, a versão 
atualizada de um automóvel clássico ou ainda como quando a tática é ferir antes de ser ferido, 
muros de pedra muito altos são uma tradição milenar. Quase que a casa cabe em meu peito, 
aperto os músculos involuntários e sobram só as quinas. Num tempo sem escrita, as narrativas 
desejaram existir com a força de um instrumento pontiagudo de pedra polida capaz de furar a 
barriga do tempo, expondo tripas e pretéritos e futuros que afinal quase nos escapam. Os objetos 
arquivados nas repartições dos homens sucumbem aos abalos geopolíticos, mas as informações 
necessárias são retidas em organelas específicas, tão específicas que seria preciso inventar o mais 
sensível dos microscópios, um olho de vidro que fure o tempo. Não fosse a língua e a força 
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vibratória produzida nas cordas vocais, não fosse isso que não tem nome mas que paira na 
atmosfera utilizando corpos como canais, não saberíamos a matéria de que é feito o futuro que 
nos coube e dizer essas palavras em voz alta quer dizer usar o olho para trair o olho. Conta-se 
do poder absoluto dos cristais e das águas dos oceanos, elementos que quando não transformados 
pela mão humana, são capazes de dissolver barreiras que não se dissolvem em água e sabão. A 
tarde caindo por detrás dos coqueiros e alguns desejam baixinho a organização simétrica dos 
condomínios fechados, com suas varandas de blindex e seus elevadores. Disco perdido de João 
Gilberto, toalha da saudade. Quando chove assim parece o Petrolar ou melhor, parece a sensação 
de ser esquecido na casa da vizinha. Esteio emocional, a dieta dos leões em cativeiro. Pediu tanto 
para a água levar e o que a água fez foi deixar uma casca, algo assim semelhante a serpente. 
Coruja à espreita dizendo não atravesse, as garras afiadas forjando crânios e bálsamos, junção de 
sexos. Desculpa, eu projetei. 
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Resta uma restinga risonha rio abaixo 
Abaixo bem devagar e apanho uma pedra 
Pena não poder tacar solto no tempo 
Também a memória do seu olho de brita 
Pinga o pus da ferida pungente 
 
Toda gente nesse tempo já sabia que o rio que corre pra restinga 
Restituía os tecidos do peito 
Corro sem jeito pela areia fofa 
Formando com pés uma trilha pretérita 
Você parece o menino jesus de presépio na memória do meu peito 
 
Chego ao rio meio sem jeito 
E a tua manjedoura boia emborcada 
Apanho uma canoa e remo até bem perto 
Longe da beira 
Beijos demorados insistem em me desconectar do presente 
 
Resisto 
Não sou o mesmo mas 
Subo a correnteza convicto de te encontrar na curva 
Não era sobre você a peregrinação 
Era a cura da minha carne 
 
Abandono a canoa à deriva 
Agora vou a nado 
Nódoa de caju por toda a roupa 
Marcas de tempo e de espaço no corpo 
A geografia que emoldura a água parece o seu rio 
 
Aqui não me afogo 
Arfando afago raízes de mangue 
Temo os animais submersos 
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Mas não tenho escolha 
Dobro outra esquina 
 
A essa altura a água é fria 
Esses são os últimos dias de minha memória 
Te mando um beijo através de uma tartaruga 
Ela nunca chegará a tempo por isso sorrio sozinho 
A minha cara de dor é também a minha cara de graça e de prazer 
 
Já próximo do entardecer cantarolo aquela canção silenciosa 
Na água meu corpo serpente desliza 
Completamente integrado à paisagem 
De passagem peixes beijam o meu tronco 
Trago no bolso migalhas de pão que os atrai 
 
Agora choro 
Os lilases cicatrizam meu rosto 
Enquanto a esfera em que estou contida finda mais uma volta sobre si 
Que sabe a esfera sobre si? 
Que nunca enjoa da dança rotativa dos planetas 
 
Veja como a tarde me exterioriza 
A sua memória risonha não dói nem traz conforto 
É apenas uma memória como quando lembro que esqueci de comprar o pão 
Como então qualquer coisa 
Preciso me manter desperto 
 
Ponho o despertador para as quinze para as cinco 
Não acordo 
Nem sonho 
Meu corpo de rio e restinga se mantém resistente 
Apesar do monóxido de carbono me proponho a brotar novos filhos 
 
Quem sabe eu floresça esse ano 
Não me imponho um nexo 
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Mas anseio por um motivo 
Deito meu ouvido na areia fina 
E finjo escutar seus restos 
 
Fundo 
Sugo os nutrientes de que careço 
De novo sorrio 
Uma canção cantarolada vem da cozinha 
Os odores plasmam 
 
Mentira 
Improviso uma panela e preparo o ajeum 
A sua memória me pede para jejuar 
Jesus Cristo eternamente crucificado 
Pobre filho dessa gente misturada 
 
Desço as escadas na esperança da novidade 
Novamente me frustro e pesco frutos do mar 
O segredo nas conchas cochicha o sal da vida 
As feridas cicatrizam até mesmo com a brisa 
Bebo o oceano que são os seus e os meus olhos 
 
Soltar a sua mão é a única aventura que não posso contar 
Os cactos da restinga permanecem em silêncio 
E o vale do silício produz as novas necessidades e vícios 
Acordo e parto um limão em bandas 
Penso o seu sorriso de mal hálito matinal 
 
Que mal faz os odores que os corpos produzem 
Me proponho ao esquecimento dessa vez com força 
Não sei se foi de brincadeira que a vida me escolheu 
O piso da casa é frio 
Tal qual o fio da meada 
 
Não resta nada além de uma estante de ferro y utensílios de cozinha 
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O romance da poesia 

Tamara Kamenszain  

(em tradução de  
Clarisse Lyra) 

 
 
 
 
 
I 
 
Já falei da morte? 
Morreu meu irmão 
morreram meus pais 
morreu o pai de meus filhos 
tantos amigos morreram 
e disse e digo que não estão mais aqui. 
Isso é falar da morte? 
Deixei anotado que se foram 
dediquei-lhes livros os nomeei 
por seus nomes me dei conta 
de que ninguém me respondia. 
Isso é falar da morte? 
Ensaiei tudo o que pude 
insisti com refrões alheios 
“debaixo estou eu” “debaixo estou eu” 
mas Pizarnik já havia nascido 
enterrada Alejandra Alejandra 
fez-se chamar desde pequena 
e isso sim que é falar da morte. 
Eu a cito somente 
porque nasci em uma geração 
e isso não é falar da morte 
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se o corpo caminha sozinho 
curvar-se a outros com o passar do tempo 
é um esporte literário: 
“A morte e a vida estavam 
em um caderno pautado”. 
 
 
 
 
Outra coisa são os doentes. 
Viel Temperley estava morrendo 
quando escreveu Hotel Britânico 
para encontrar em seus livros anteriores 
um modo de falar da morte. 
Por outro lado quando meu irmão morreu 
me disseram que tinha sido levado 
para se curar em um hospital. 
Isso é falar da morte? 
Meus pais mentiram para mim para que eu não sofresse 
e agora quem mente sou eu 
isso ainda não é 
falar da morte 
não me fiz chamar 
e macias as palavras 
sozinhas me antecipam. 
Quando tento com metáforas 
a cena avança melancólica 
e uma cortina preta anuncia pelas pregas 
que o mundo está em blecaute 
portas adentro do que nos espera. 
Perlongher levantou a persiana 
e no centro de seu dia mais claro 
curado do barroco 
insistiu em negrito duplamente 
com um canto que não era nenhum conto: 
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“Agora que estou morrendo” 
“Agora que estou morrendo”. 
O poema se chama 
“Canção da morte de bicicleta” 
parece uma piada 
mas não de um humor cínico 
que fique claro: 
NÃO DE HUMOR CÍNICO. 
Isso é falar da morte. 
Os doentes sabem o que dizem  
nós que nascemos em uma geração 
continuamos brincando com as palavras 
como se tivéssemos a vida toda 
pela frente um caderno pautado 
atrás nossos mortos queridos 
é preciso continuar é preciso continuar 
digo para mim mesma como em minha idade 
costumam dizer as pessoas 
quando falam sozinhas 
para não falar da morte. 
 
 
 
 
Aos 92 anos meu tio me confessa 
que agora o que mais o entristece 
é ter deixado de dirigir. 
Isso é falar da morte? 
Depois da morte de minha mãe 
foi ele quem me contou que meu irmão 
tinha “falecido” aos três anos 
de Tay-Sachs essa doença congênita 
que segundo a Wikipédia é 
“muito comum entre descendentes de hebreus”. 
Então o que meus pais escondiam 
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era a mesma coisa que esclareciam diariamente 
somos judeus não se esqueça somos judeus 
como se quisessem dizer não se inteire 
do sofrimento. 
Conclusão: 
o segredo arma ficções 
que doem 
como torná-las realidade 
se em sua variante mais clara 
ou em sua variante mais obscura 
a poesia nunca pode? 
Escrever poesia então 
(isso é falar da morte?) 
como continuar dirigindo é 
até que a morte nos separe. 
 
 
 
 
É preciso continuar é preciso continuar 
falo sozinha debaixo do caderno 
mantenho um diário dos dias que voam 
olho para trás olho para frente 
é o luxo que me dou com o segredo 
se o guardo acabo não falando nada 
e se o revelo tenho de inventar um romance 
e isso não é falar da morte. 
Descortina-se para mim o panorama: 
quando paro a mentira 
em uma bicicleta fixa empurra 
o motor do sofrimento. 
E se eu continuar? 
Perlongher pedalou até alcançar o Padre Mario 
pediu-lhe que nos subúrbios o salvasse de si mesmo 
que o milagre evitasse romancear  
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sua própria morte. 
Isso é falar da morte? 
 
 
 
 
Meu pai morreu assustado 
não queria inteirar-se de nada 
preparava a malinha para a internação 
e eu com a impunidade da filha 
que não se arrepende do passar do tempo 
até que o tempo passa 
lhe disse encara ela de frente 
ele em vez disso me encarou 
com a impunidade do pai que sabe 
que os filhos sempre nascem em uma geração 
então falou e disse: 
é muito literário 
não serve de nada encarar a morte 
esse romance que o escrevam outros 
minha filha, você é dona do segredo 
e deve respeitá-lo 
nós judeus somos medrosos 
e com muito orgulho. 
 
 
 
 
Paro então sofro 
hoje é um dia difícil 
o corpo se acomoda a meus sintomas 
o que dói e o que não dói  
se exercitam juntos correm por dentro 
para que não chegue o que quer chegar 
para me ultrapassar sã e salva 
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na pressa da maratona 
corro percorro minhas rotas se contradizem 
o corpo de Cristo nadando no de Viel 
em direção a uma igreja de deságue vou 
“vou em direção ao que menos conheci em minha vida: 
vou em direção ao meu corpo” 
em minha própria corrida a natação de Deus 
não admite um corpo judeu 
há apenas cortes 
“Rabi 
a este 
circuncida a palavra” 
dizem versos afiados de Celan. 
Falam do nascimento ou falam da morte? 
Não sei o que dizer mas é evidente 
que abrigado pelo teto de um templo 
ou à mercê do deserto que avança 
nenhum modo seco ou moderno  
ou veraz ou realista 
pode fazer dizer sem cortes 
algo à poesia 
porque como falar da morte judia 
sem contar o conto como dizer a um pai 
como convencê-lo agora me convencer 
de que já está morto? 
 
 
 
 
O pai de meus filhos 
foi um homem de palavra 
moribundo dizia às enfermeiras 
quando perguntavam como se sentia 
aqui estou na doce espera. 
Mestre na arte de dizer 
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inesperadamente de surpresa 
o que nunca ninguém quer escutar 
esse homem estava indo 
parir sua própria morte. 
Mas como falar da morte dele 
se meus filhos meus olhos os olhos deles 
postos no passado encaram o futuro 
eles que nasceram em uma geração 
na qual o reality show dá medo 
eles com certeza querem saber 
se é verdade ou é mentira 
o que uma mãe escreve. 
Como falar da morte então 
sem ter morrido? 
Quando eles descontarem meu tempo 
o tempo de seu pai voltará a visitá-los 
e outros lutos e outros sonhos 
de infância revisitada os fortalecerão 
para a vida fora longe 
do meu caderno pautado. 
Por isso por eles digo: 
não falei e não acho que vá falar 
por agora. 
 
 
 
 
II 
 
Osvaldo Lamborghini é o limite. 
Não posso falar da morte 
como ele o fez 
mas quero comunicar pelo menos 
seu modo de ser na poesia. 
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Quando no último dia de um curso 
li para meus alunos estes versos dele 
que dizem: 
“Nasci em uma geração. 
A morte e a vida estavam 
Em um caderno pautado” 
quis oferecer um momento autobiográfico 
uma foto de época na qual se abrisse 
a evidência da imagem como ensino realista 
mas também em estado de powerpoint 
quis projetar entre eles e eu 
um pacto de autoridade que falasse por mim 
do que eu não posso falar: 
da morte 
dos que partiram 
do tempo que passa. 
Porque houve haverá há gerações 
(é escusado dizer que “há cadáveres”) 
não acreditem em Rimbaud jovem para sempre 
há rockstars carecas há malditos de muletas 
Lamborghini por sua vez nasceu velho 
e isso sim que é falar da morte 
quem sabe assim fique claro. 
 
 
 
 
Vallejo da morte extraiu vida 
isso eu também mostrei 
dá para entender que não se trata de uma idiotice otimista? 
Mas “Cadáver cheio de mundo” pelo que me consta 
é um verso que já não impressiona 
porque agora o cadáver é o que há 
não saiamos então a caçar fantasmas 
inovemos para o ouvido a direção do ditado 
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é o que há é o que há é o que há  
um refrão despreocupado avança pelo milênio 
agora Alejandra diria debaixo 
não estou eu debaixo 
não estou eu 
e é bom que seja assim 
para que a política disperse suas sombras 
agora o herói morto vivo de Vallejo 
é um vivo morto de Gambarotta que se chama 
 Herói. 
 É o que há é o que há 
 uma épica do que não 
 há 
morto o suicídio ninguém pensaria em ressuscitar 
isso já era já era já era 
outro refrão que não me é estranho. 
Será uma maneira de falar da morte? 
Sim. 
 
 
 
 
Então o segredo de meu irmão morto 
não tem interesse para ninguém 
se não inventar algo vou ficar falando para o vazio 
porque isso não é nenhum romance 
é o que há repito o mantra pelos atalhos do cemitério 
tenho o dado setor das crianças mortas 
as carinhas nas fotos são outra evidência realista 
debaixo estou eu piscam para mim essas lápides encravadas no outro mundo 
mas eu me ouço dizer não tenho irmão 
falo sozinha na minha idade para não falar da morte 
uma senhora de idade queixando-se por não ter 
um irmãozinho? “Se alguém me chamasse me procurasse 
perguntaria por uma ‘menina de mil anos’”. 
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Amelia Biagioni foi outra que se fez chamar 
sigo-a porque também eu pertenço a uma geração 
dando aula ou sentada na lanchonete da esquina 
posso perguntar outra vez a meus livros 
se já falei da morte 
   sem esperar resposta. 
 
 
 
 
A prosa poética já era 
o romance lírico com evocações de infância 
já era já era já era 
a poesia que dá uma de narrativa 
também já era a não ser quando conta. 
O último poema escrito por O.L.  
é um epitáfio que termina dizendo 
“Não escreveu / poesia / no / entanto / 
tinha / toda poesia dentro: firme / desdenhoso / 
intrépido / NÃO / 
ESCOLHIA”. 
Escrever o próprio epitáfio 
não como uma piada cínica 
é contar o futuro no passado 
dizer que já era o que está por vir 
é o que há sobre a pauta da vida 
um epitáfio lar dos que se animam 
antecipadamente a falar da morte. 
Isso é escrever poesia? 
Para Lamborghini 
  parece que não. 
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III. O romance da morte 
 
 
   Para Luis Chitarroni 
   Para Enrique Foffani 
   Para Jorge Panesi 
 
 
Quando ganhou a bolsa Guggenheim 
para escrever O romance luminoso 
Mario Levrero começou escrevendo 
“O diário da bolsa” 
para não escrever O romance luminoso. 
Isso é falar da morte? 
Um diário de 500 páginas 
datado com dia e hora 
leva você pela mão pelas pautas do caderno 
de um homem que não queria narrar 
só queria nos oferecer minuto a minuto 
o ritmo obsessivo de uma rotina 
o refrão do isolamento um poema 
de 500 páginas. 
Estão ouvindo? 
Diário, autobiografia, blog, narrativa em primeira pessoa 
ou como se queira chamar esse caderno êxtimo 
que a morte do autor transformou em livro. 
É um romance? O protagonista é 
o mesmo que o narrador o mesmo que o autor o mesmo 
que um homem como qualquer outro cheio de manias? 
Tomar pouco banho comer mal não escrever não escrever 
que a narrativa não conte 
que a pessoa conta quando não conta 
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(“não querer saber nada disso” chamou Lacan  
a esse bastião da neurose). 
O que ilumina o livro levreriano é 
a luz que através de uma radiografia 
desperta a intimidade do esqueleto 
um hieróglifo que os médicos fingem ler 
para depois fingir que sabem 
falar da morte. 
O diário da bolsa tinha O romance luminoso 
todo dentro desdenhoso intrépido 
esse belo humano que suporta 
os rigores da literatura nos obriga 
a colocar em horas nossos próprios hábitos 
se ele não toma banho temos de checar 
a cada quanto tempo tomamos banho 
se ele ama pudicamente temos de recusar 
as exíguas consequências de nossos próprios namoricos 
porque não vale inventar 
romance não vale 
anuncia o anagrama de carne e osso 
que tenho comigo nu para vocês 
é um cadáver aberto em 500 páginas 
e sua autópsia está me indicando um final: 
M.L. morreu em 30 de agosto de 2004 
e logo depois foi publicado 
um livro escrito por ele para depois. 
Isso é falar da morte? 
 
 
 
 
A pergunta me deprime. 
Por que estou me metendo na vida de Levrero 
por que tenho de me perguntar se ele sabia 
que estava escrevendo seu livro póstumo. 
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E Perlongher? E Viel? E Alejandra? 
Vallejo liquidou o assunto antecipadamente 
“César Vallejo morreu” escreveu 
e não era nenhuma piada cínica 
tampouco um exercício vanguardista  
para desmascarar mal 
a banalidade do tempo. 
Estaria César Vallejo falando da morte? 
Já nem sei. 
 
 
 
 
Conclusão: 
entre a dor e a alegria 
de estar viva 
escrever poesia para mim 
é dar e receber uma promessa  
de sobrevivência 
há corte de verso mas também há 
um verso que se encavala com outro 
se vão de mãos dadas contam algo? 
Não sei mas lhe garanto 
que com toda a alma querem continuar contando 
para que amanhã se tiver tempo 
eu possa passar a limpo meu caderno 
escrever para você por exemplo um ensaio intitulado 
O ROMANCE DA POESIA 
Será isso falar da morte? 
Você que sabe... 
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Imagem de capa: “Autorretrato”, de João Oliveira 
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