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Separe seu chocolate quente (rum
opcional), suas cobertas mais
quentinhas e receba em sua tela essa
edição mais do que incrível da
Fesliberta - Inverno 2022. Essa será
nossa maior edição até então,
contando com textos de (em ordem de
aparição na revista): Jimena Casas
(Trad. de Eduarda Rocha); Douglas
Laurindo; Humberto Pio; Mónica de La
Torre (Trad. Sylvia Damiani); Milena
Martins Moura; Matheus dos Anjos;
Lana Maciel; Isabela Otechar; Beatriz
Kestering Tramontini; Pedro Paz;
Cesar Cardoso; Moisés Santana; Julia
Barandier; Amanda Pedrosa; Yasmin
Bidim; Dom Fabrone; Matheus Hotz;
Lucas Matos e Laura Redfern
Navarro. 
Ufa!

A capa e as ilustrações da edição são
de Lucas Alves, a quem agradecemos
pela colaboração.
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JIMENA CASAS
 

TRAD. EDUARDA ROCHA

 
 

Jimena nasceu em Buenos Aires, em 1996.
Mora na Holanda, onde trabalha como
curadora de eventos na fundação literária
Perdu. É poeta, artista visual e cantora.
Autoeditou a plaquete bilíngue Ciclos (Cycles),
de onde foram retirados os poemas aqui
publicados.
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Murmúrios ao celular 

Queria que você fosse uma ostra
te abrir ao meio e arrancar o bichinho que carrega dentro
ou como numa chamada de vídeo, abrir o molusco
e fazer transpassar o corpo que abriga.

Você é meu amuleto
te conservo no peito
entre o sutiã e a pele.

Você me leva dos lugares desconhecidos 
aos familiares.

Às vezes, me sinto do outro lado
mas lembro: sempre acabo na borda.

Pedrinha
se pudesse, te daria pernas
braços e mãos
um coração, olhos e ouvidos
talvez assim você sinta
a temperatura dos olhares 
a temperatura da brisa
a temperatura na ponta dos dedos.
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A pele fica mais fina

posso ver suas linhas
lombrigas miúdas
empilhadas uma sobre a outra.

Estou suspensa
a uns poucos milímetros do chão.
Enquanto caminho, sinto uma brisa
leve que corre debaixo dos meus pés.

Conheci umas sombras macias
chamadas “tintem”
as vi pela primeira vez no outono
sua estação favorita
quando não gritam
em vez disso uivam.

Cobrem o céu com seus cabelos prateados
podem ser vistas deslizando entre as nuvens
vão nuas, nadam em cima da gente
pelas pequenas fendas de seu corpo soltam
um doce pranto que tinge a pele.

Chegou o verão
e ontem à noite me perguntei se,
cantando para elas 
poderia consolá-las.
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JIMENA    CASAS

Enquanto a tinta se abre sobre a água

Vejo uma mulher
bifurcada em vários braços
de rios sem fim.

O cabelo miúdo
coberto por um lenço
verde e ocre.

As unhas
de cor pérola.

Uma voz hermética
balbucia
raiz leito
chuva.

Lá fora, a terra se ergue graças ao vento.
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Douglas
Laurindo

 
Nasceu em Manaus – AM, é graduado em
Letras - Língua e Literatura Portuguesa (UFAM).
Além de atuar como professor, dedica-se à
pesquisa. Escreve contos e poemas, tendo
trabalhos publicados em algumas revistas
brasileiras e internacionais. É editor na Revista
Torquato
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outros fins de Penélope

desmaterializo as instâncias do tempo
à medida que reconheço, nas poças,
o rosto que se perde frente à espera.

sou Penélope errante e avessa:
dispo-me dos gansos, bois e enganos voo.
sem medo de usar a lã como descida e

encontro a mim mesma
nas manhãs e noites
por entre os
portais-bilaterais de Ítaca:

tecer o meu destino
sob a justificativa da liberdade,
do afã descanso e arbítrio.

o tempo materializa a busca por mim,
transforma-a em espelho ungido
sobre o qual se reflete a verdadeira
epopeia:

sobretudo, a mim amavisse
em vez de Ulisses.
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geologia
para Guilherme

primeiro o ar tímido –
depois a geologia do riso,
guiado por dois recôncavos,
e a voz rútila que lembra,
assim de relance puro,
o clarão depois da chuva.

é desejo pôr os pés áridos
na praia encharcada e vasta,
sem medo algum das prisões
que ameaçam as pegadas.

da boca se vê uma concha
que talvez guarde no íntimo
as pérolas de um instante
preso na fotografia.

da pele surge o calor
da massa mole, pão fresco
aos fins de tarde com gosto
de palpitação discreta.

o toque no outro chama
como canoa no mar
o vento por toda coluna:
“explore os meus continentes”.

não há medo do naufrágio,
cataclisma, seca infecunda,
se a geologia do teu corpo
refaz sob caracóis do peito
a recriação das coisas.
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Humberto
Pio

 
Nasceu em Mantena – MG, em 1972, e vive em
São Paulo. É poeta, arquiteto e professor.
Publicou os livros Talagarça (Editora
Reformatório, 2021) e Coágulo (Editora
Reformatório, 2019) - vencedor do Prêmio
Maraã de Poesia 2018. Integra diversas
coletâneas e revistas literárias.
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Isto sem falar do veneno
 

invejo o musaranho–pigmeu

que em sua dieta mediterrânea continuada come
duas vezes o peso próprio ao dia queima calorias
pra manter quente cauda longa orelhas de abano
azeite músculo oco que acusa precisamente 1207
pulsos na plenitude do minuto a plenos pulmões

que manipula sob os pés o mesmo ar que respira
ofegante arqueando–os – pés céleres – promoção
do milagre de caminhar sobre as águas turvas do
lago a travessia pra arrumar briga com outro por
acasalar a fêmea ou qualquer outro motivo torpe

que vencedor se engalfinhará na anã com pressa
num ritual sadomasoquista precedido de estalos
excitados primevos feitos grunhidos coléricos se
não correspondidos para a morte fecunda do pai
canibalizado deixando órfãos nove filhotes cegos

que de vigor e torpor vive ou morre este parente
das toupeiras o pequeno musaranho sobrevivido
ao inverno sem vermes, insetos ou caramujos na
toca cavada ao chão profundo letargo depressão
metabólica seu próprio rabo à guisa de cobertor
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Mónica de la Torre
 

trad.
Sylvia

Damiani

 
Sylvia Damiani (São Paulo, 1991) é escritora e
italianista, formada em Letras pela FFLCH-
USP. Publicou Adultos não amam (Caixa
Editora, 2017). 

Mónica de la Torre é poeta, tradutora e
pesquisadora, nascida e criada na Cidade do
México. 

felisbertafelisbertafelisberta



AVES MIGRATÓRIAS
Mónica de la Torre

Victor realmente se sente empoderado
por fazer suas próprias passas. Ele compra
quilos e quilos de uvas
e deixa-as secar
em cima da mesa da cozinha.

Theresa não quer ouvir falar
do câncer do seu ex-marido. Não no Dia dos Pais.
Ela pega um trem noturno
para tomar café-da-manhã com a prima.
Durante todo o domingo viaja no trem de volta.

Desde que a mulher de Martin o deixou,
ele decidiu usufruir do seu espaço.
Construiu uma sauna no lugar do antigo closet,
e agora senta-se aí todas as manhãs
para ler o jornal e Buddha.

Uma noite Helga pôs seu vestido mais bonito,
embora soubesse que ele não estaria lá.
Tomou vinho branco, ficou bêbada
(ela estava de dieta), e caiu dura.
Mais tarde, ele viu os furos na meia-calça dela.

María estava sempre trombando
nos móveis. Toda vez que estava perto
daquilo que queria. “O que você quer de mim?”
“Nada”, ele respondeu, então ela decolou
e se sentiu como as aves migratórias. Muitas delas.
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Milena martins
moura

 
nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em 1986. É poeta,
editora, tradutora e mestre em Literatura Brasileira pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Publicou
os livros Promessa Vazia (Multifoco, 2011), Os Oráculos
dos meus Óculos (Multifoco, 2014) e A Orquestra dos
Inocentes Condenados (Primata, 2021), além do plaquete
de poesias Banquete dos Séculos (edição da autora,
2021). É editora da cassandra e integra as equipes de
colunistas da revista Tamarina Literária e de poetas do
portal Fazia Poesia. Tem poemas, contos e artigos em
portais e revistas como Hypeness, Subversa, Torquato,
Mallarmargens, Ruído Manifesto, Desvario, toró, Arara,
Kuruma’tá, Aboio, Arribação, Totem Pagu, Laudelinas,
Granuja (México) e Kametsa (Peru).
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cinturão

tenho uma dobra vermelha na pele do rosto 
como um corte

                     entranha 
você viu 

a marca vermelha da cama no meu corpo 
branco 
onde dói o sol 

você viu 
os meus sinais em coleção
 imitando a pose ereta de órion 

ombro em rigel pé em betelgeuse 

as partes proibidas à mostra 
faz calor 
e eu tenho sede 
todos os tabus desnudados

                     constelações 

e eu ariadne corpo celeste 
vindo jantar nos escombros 

as pontas dos seus dedos mastigando os meus contornos

               entranha 

todos os lábios 
mordendo 
a fraqueza da carne
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cassandra
 
 

aguardo 
com as palmas rubras ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
                               de roçar o fogo 
e o Verbo atado atrás dos dentes
o frio há de chegar 
com unhas roxas
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀e eu vou continuar roçando o fogo
antecipo despensa e veludo 
as cheias do nilo 
e a engorda das vacas
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀e eu vou continuar roçando o fogo
uma mulher que não se antecipa 
é o oposto de uma cassandra em vigília ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
                     prevendo incêndios
por tudo isso eu sento aqui e raspo os dentes e os sentidos
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀no fogo
não me foi dado conhecer a frieza das madonas
por tudo isso eu antecipo o ferro ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
                    e forjo no fogo 
as armaduras os escudos e as carniças
antecipo as alcunhas desonrosas 
e o disfarce colérico dos medos
uma mulher com uma palavra a cuspir é a sarça no deserto
destilando pestes
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀uma mulher não se consome pelo fogo
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Matheus
dos anjos

é baiano, jornalista, fotógrafo, diretor e poeta. Mantém
periodicamente o podcast “Dor de facão” onde fala
sobre assuntos que, em algum nível, são incômodos.
Além disso, idealizou e dirigiu a Websérie documental
“QUEERBRADA” onde conta a história de cinco artistas
LGBTQIA+ da cidade de Salvador (BA). Ainda inédito em
livro, publica poemas mensalmente na Revista Mormaço
e na Fazia Poesia.
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um exercício vocativo

 
um homem cavucado, diriam
me esbarraria em seu nome
lá ficaria como um sobrenome
desses populares
desses brasileiros até o talo

até o talo são os dias
que conto nas mãos
para chegar este quando
entra em mim como quem
nunca viu uma porta

f. tinha sementes de laranja
no lugar dos olhos:
chupar até cair-me dos beiços
a fala errada
até cair-me o queixo
meu erro sempre foi a fala
e f. mostrava que na sua boca
cabia-lhe muito bem o que na minha
até então
não havia entrado

a palavra que as coisas levam no cangote
onde eu montava sem nem pensar
uma
ou mais vezes
minha perna retorcia
em nó
como quem se prepara pro impacto

de f.
se me fosse palpável
eu beijaria até a vibração que lhe
causa a voz
até tapar-me a glote
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o busto incompleto de vênus
 

me contaram que o mar
quando está calmo
anda a fertilizar a areia
quando retorna a sua valentia
cria todas aquelas espumas fecundadas
que de tempos em tempos geram
moças redondas
e rapazes pontiagudos
acobreados como a rainha do mar

é preciso alertar
o europeu desavisado
que nas águas de salvador
vênus não vinga
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Lana
Maciel

tem 28 anos, nasceu em Campinas, interior de São Paulo e
atualmente reside na capital. Pedagoga formada pela
Unicamp, também é poeta, publicou "Esôfago" pela editora
Urutau em 2018 e integrou o zine "Que o dedo atravesse a
cidade" em 2019, lançado pela editora "Palavra Sapata".
Também teve poemas publicados na revista "Totem e Pagu",
"Raimundo" e “Poça Volume II”. Artista visual, em 2020 seu
trabalho integrou o livro "Mergulhos pelas nossas janelas",
publicação independente feita por diversos artistas e a
antologia "Quem dera o sangue fosse só o da menstruação
vol. II" publicada pela Editora Urutau. Seus principais temas
de estudo são o corpo, habitar, autorretrato e sexualidade.
Tendo como principal suporte a fotografia analógica,
ilustração, bordado e a palavra
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você é capaz de me levar para outros lugares longe da dor

 
isso poderia ser o nome de uma música indie
aquelas com o título longo
você bota no fone e finge que está
num filme e não nessa cidade
que muitas vezes tem cheiro ruim
ou não tem cheiro de nada
ou cor alguma
presa no cinza de são paulo
que é quase um país
gosto dos nossos silêncios
entre uma risada e outra
quando estamos recuperando o fôlego
na pressa que é existir
gosto de ir dormir cansada
com gosto de maresia
depois de horas do meu corpo
colado no seu
gosto quando acordo assim
no meio da noite chamando teu nome
com peito quente cheio de saudade
certa que em breve teu cheiro
me levará para outro lugar
uma espécie de país só nosso
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Maciel

Rizoma, fotografia analógica (filme de cinema fungado) com intervenção (texto), 2022



Isabela  Otechar
 

nasceu em São Paulo. Vive em Marselha, no sul da
França, onde exerce a psicanálise. Em sua pesquisa de
mestrado nessa área, estuda, a partir da obra de Clarice
Lispector, a função da escrita literária a partir dos
conceitos de vida e morte na linguagem e no corpo. Entre
as estrangeirices e familiaridades, entre as palavras e
seus vazios, escreve poesia, consoante com o traço do
que faz palavra, em voz e silêncio.
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cazimi
 

me chamas
quando um planeta
está conjuntíssimo ao sol
em seu coração
do zero ao décimo sexto
minuto

no décimo sétimo
essa palpitação
eu chamo
quase mim

tu estás
quase no coração do sol
fisga um instante
um rasgo
na blusa
um tropeço
no espaço

no lusco fusco
esse sem jeito
eu sussurro
me chamas

pois tu
já sabes
quando o azul e o branco
entram em conjuntura
eu os chamo
de casa
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é a vez da lua encarar júpiter
 

dá para saber o que isso significa?
mas rema
meu bem
numa mão desmedida
tira de uma conversa
um caos no fio
tira tua temperatura
de seis em seis horas
e diz se está bom
ficar de cara para a lua
balançar o cabelo
virar na horizontal
tens febre
não sabes se é mar?
deve ser júpiter
a lua cheia em virgem
e tu
olho no olho
suor se contendo
um vinco
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não me salves, apenas me escutes

no baile da memória
na falange prateada
de um fim de inverno
nesse céu
esse azul
é dele que eu gosto
no meu avesso
céu da boca
nas pontas das extremidades

eu te conheço pelo traçado dos meus dedos
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Beatriz kestering
tramontin

é poeta e cineasta. Na poesia, é autora de Territórios
Vazantes (Caiaponte, 2020) e Caixa de Poemas
(EdiUnesc, 2014). No cinema, atua em pesquisa, direção e
roteiro. Mestra em Ciências da Linguagem (PPGCL-
Unisul), tendo como foco de pesquisa o cinema de Agnès
Varda. Graduada em Cinema e Audiovisual (Unisul). 
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O espelho caiu com a força do vento. Ele fragmentado.
Eu ia usá-lo inteiro, mas me comporto muito bem nos
fragmentos.
Cansada demais para pensar um pouco mais sobre...
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Ao passo que o processo se realizava,
eu sentia mais e mais
a vontade de devorar a minha imagem cansada.
Brincar e desaparecer.
Brincar com a minha imagem cansada.
Até ser tomada por ela, desaparecer.
Como tenho desaparecido nesses últimos meses no
infinito doméstico, no
infinito eu, no
infinito desejo de olhar, de devorar a imagem que eu vejo.
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Cansada pra continuar pensando sobre esse autorretrato.
Cansada pra entender onde, quando, por quê, pra quê.

Respiro fundo, mas isso não alivia o peso de olhar.
Respiro. É a única coisa que posso decidir.
O peso de olhar, não.
O peso do meu olhar é um lembrete constante da
infiniteza da coisas ao redor, exceto da finitude.
Parece que isso nunca vai acabar: o cansaço.
Ou a imagem de si carregada de pó e
tantas coisas que não nomino, mas
sei que estão lá.
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Relato poético escrito por beatriz kestering tramontin
durante o processo de realização do seu autorretrato
para Mergulhos no Espelho – Oficina de autorretrato,
ministrada pela artista Bruna Dias.





Pedro 
Paz

é estudante de Letras da UFRJ (já há uns bons longos
anos). Gosta muito de idiomas e há alguns anos tomou
gosto por poesia e escrita criativa. Escreve
principalmente pra colocar pra fora alguns sentimentos,
mas não só. Atualmente participa de uma pesquisa
traduzindo haikai de Matsuo Bashou.
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Céu da boca

Uma aventura na escuridão desconhecida
Iluminada pelo brilho estelar refratado
Em presas de marfim
Welcomed by the velvet waves
That engulf and drown me
Fecho os olhos e vejo
O silêncio ensurdecedor
De galáxias explodindo
Cosmic dust fills the emptiness
And the sweet taste of it drowses me
Flutuo inerte e dormente
Nessa vastidão calorosa
Do céu da tua boca
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Amarelando

Abro os olhos -
Em poucos segundos
Vivo o dia inteiro
Várias e várias vezes
Num filme preto e branco
Amarelo
À exaustão
- e os fecho

Abro os olhos -
Permaneço deitado
Como um navio encalhado
Em areias
Amarelas
Sem velas nem vento
Sem mar
- e os fecho

Abro os olhos -
E até os raios de luz
Amarelos
Que me envolvem
Como numa abdução
Ganham massa
E me esmagam
- e os fecho

Abro os olhos -
Suspiro
Amarelo
- e os fecho
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cesar
cardoso

Poeta, contista, e autor de literatura infanto-juvenil, o carioca Cesar Cardoso
(1955) publicou coisa diacho tralha (poesia, editora Texto Território, 2015) e os
livros de contos As Primeiras Pessoas e Urubus em Círculos Cada Vez Mais
Próximos (Editora Oito e meio). Seu conto Ai de Mim, Copacabana foi publicado
na coletânea Para Copacabana, Com Amor (Editora Oito e meio) e no livro The
Book of Rio, lançado pela Editora Comma Press, em Londres, Inglaterra. Lançou
pelas editoras Biruta e Gaivota os livros infantis O Que É Que Não É?
(selecionado para o PNBE e para o Programa PNLD Alfabetização na Idade
Certa, do Ministério da Educação), Você Não Vai Abrir?, Quem Pegou Uma
Ponta do Meu Chapéu de Três Pontas que Agora Só Tem Duas?, O Gigante do
Maracanã (selecionado para o Acervo Básico da FNLIJ), Cadê a Escola Que
Estava Aqui? e A Copa do Mundo do Faz de Conta. Lançou também Capoeira
Camará (Editora Paulus - Selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional
do Livro Infanto-Juvenil e selecionado para o Acervo Básico da FNLIJ), e Você
Pensa Que Água é H2O? (Editora Garamond).

Cesar também é cronista e humorista. Escreveu nas revistas Caros Amigos e
Casseta & Planeta e nos jornais O Pasquim e O Planeta Diário. E como roteirista
escreveu os programas Tv Pirata, A Grande Família, Sai de Baixo, Zorra
(indicado ao Prêmio Emmy – 2015) e outros.

Já publicou textos nos sites Cronópios, Germina, Aliás, Zunai e Mallarmargens,
entre outros. É colaborador do site Caneta, Lente e Pincel e da revista digital
Ignorância Times.

Desde o começo da pandemia (março-2020), vem apresentando o programa
digital Poesia Prato do Dia, onde fala poemas, crônicas, contos e trechos de
romances e de ensaios.

Link:
https://www.youtube.com/playlistlist=PLtFUw6g9y3jEeJCX_9aczW188XyivsUY
B
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RSvP

de noite quem ronda a cidade
onde alguma coisa envelhece?
olhares polícias e bares espiam
o desgosto de teu cinza muro
a elegância berrante de teus carrascos
tua mais completa traição
nada acontece na esquina de dias contados
cortados na paz do sumiço
oficina impossível
sorridente carnificina
nas tuas vilas favelas jardins
o túmulo do tumulto
de buscas inúteis
meu corpo volta pra casa abatido a tiros
desiste da tua garoa
& desbota essa cena de sangue
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vemos o que não existe e nos ilumina
e caminhamos para a morte tentando decifrar a babel das luzes
luz morta das estrelas
piscar de lanterna em código
silêncio de explosão atômica
fervor de vela
paixão de abajur lilás
ferrugem de transformador
ansiedade de sinal de trânsito
lantejoula de tevê
simples fósforo na caverna

luz que mostra luz que mente
as tesouras e as facas ficam cegas com o tempo
os homens não se enxergam
os cegos também fecham os olhos
depois do sol quem ilumina o seu lar é a galeria silvestre, a galeria da luz
no rio de janeiro, dezoito horas, trinta e quatro minutos e dezesseis segundos

(poema do livro coisa diacho tralha, editora Texto Território, 2015)
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moisés
santana

Nasceu em Conceição do Coité, Bahia. Tem 24 anos. É
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é uma coisa antiga que ficou
o suor do copo sobre a mesa
o ranço amargo de cerveja
o voo rasante dos pombos desajeitados
o mar corroendo a pátina do meu peito
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o mar fabrica minha pérola bruta
meu coração é um folguedo só
daqui, a cidade me encanta e me seduz com suas luzes
amor, esse marulhar em meu peito
me diz de você e de mim
esse tambor de caixa na rua
esse nosso carnaval na chuva
esse frisson
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feito a pelugem macia de um cão
os tomates suados em cima da mesa
a vela que se apagou num breve suspiro
o vai e vem incessante dos pneus a zunir do asfalto
o canto ruidoso da cigarra resguardando a tarde
a cuspidela de lado
uma bituca amassada às pressas no chão
um caderno aberto e preguiçoso onde se anotam algumas bobagens
o teatro de sombras a exibir a mesma película na parede do vizinho
o relógio de parede que tiquetaqueia as mesmas horas caducas
o copo esfumaçado de café requentado
o cheiro de sabão impregnado nas mãos
as crianças brincando picuinhas na rua
as roupas lavadas e atiradas sobre a cama
a comida que queimou no fogo
um par de brincos esquecidos num canto qualquer da casa
um band-aid usado e há muito gasto
a tatuagem nova no braço
os afagos do teu colo
a voz grave
a barba irritando a pele
o reflexo no espelho
as vitaminas
o poema antigo
o borrão de caneta
a caligrafia feita com capricho
a mancha de água sanitária na camisa preferida
as plantas que trepam sorrateiras entre a mudez das palavras
a luz acesa do quarto
a meditação
o esperma que escapa pelo ralo
o gotejar seco e inabalável de dentro da pia de inox
o 3x4 na carteira de identidade
e o 4x4 tamborilando incansável as queixas do coração

felisbertafelisbertafelisberta

moisés
santana

 





Julia 
Barandier

é carioca, tem 21 anos e é graduanda em Bacharelado
em Produção Textual e Bacharelado Bilíngue em Letras
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como escrivão

acho melhor não
confundir caramelos com cartas
acho melhor não
mudar nada
acho
acho melhor não
perder a lembrança
das páginas queimadas
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é de quixeramobim, sertão do ceará e vive na parahyba,
onde estuda jornalismo na ufpb. nasceu no ano 2000,
mas ainda escreve cartas e postais, acredita que o
acaso também é destino e se expressa por linguagens
artísticas diversas, entre elas poesia, cinema, fotografia
e artes visuais.
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pensei em tudo que é possível falar. que o ar parece mais úmido quando você
está e por isso eu suo mais. na verdade não sei se é bem por isso. you will
never know. talvez fosse melhor falar que eu ainda escuto terra como se
você cantasse pra mim. ou que a minha rosa do deserto morreu por falta de
sol e eu me encontro quase na mesma situação. você deve saber, eu e a rosa
entendemos de terra seca. lá no sertão a gente se acostuma a sentir o céu
tocar a terra só dois meses por ano e a seguir a trilha que a água deixa no
solo depois desse toque. you will never know. ano passado um açude
sangrou em crateús e isso foi motivo de uma grande aglomeração por lá. a
polícia teve que dispersar os moradores ansiosos pra ver a cheia. você
consegue imaginar a alegria de uma sangria? you will never know. emoções
sertanejas assim são difíceis de conter, mas estamos tentando. não sei
quantas vezes você já me ouviu falar o quanto é bonito ver a caatinga
renascer. é bonito demais. por isso todo ano você vê minha fuga pegando a
estrada de volta. deixando tudo fora do lugar pra chegar a tempo de me
balançar na rede dos fundos da casa esperando algum raio traçar caminho
por trás do cruzeiro. you will never know. uma coisa eu também não entendo.
na capital as pessoas correm pra se proteger da chuva enquanto que no
sertão a gente corre pra sentir ela no corpo. a gente só se sente protegido se
ela cair até o rio correr de novo. you will never know. mas tente.
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hoje o dia acordou escuro
como se o fim fosse já o começo
e no cinza-escuro infinito
no canto do único pássaro
meu grito não foi ouvido

– mudo é o sujeito diante
do fim imprevisto
e arrastou por horas o grito contido
como uma mensagem na garrafa
que se atira ao mar do destino
esperando do futuro um aceno, um sorriso
mesmo que o dia tenha começado
como se houvesse já partido
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 é como se uma ilha
não fosse um lugar
mas uma época

um tempo que passa diferente
dos outros lugares do mundo
como num fuso que não
cabe no globo

as horas não são feitas de minutos
mas das ondas que despejam na areia
um ritmo sem compasso

ao passo que as distâncias
não se calculam em metros
mas há quantos passos estamos
longe da areia
ou pelo trajeto que faz o sol
enquanto caminhamos
de uma ponta a outra
da praia

uma ilha é sempre o meio do mundo
não importa onde se encontra no atlas

é sempre meio dia na ilha
mesmo que de onde se olhe
o sol não apareça

numa ilha a tábua das marés
tem mais valor que um mapa
pois não há como se perder
se o limite é sempre a água salgada
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numa ilha sempre estamos sós
pois somos uma porção de terra
rodeada de água
suor e
lágrimas

uma ilha
uma pequena terra selvagem
que corajosamente se perdeu do continente
quem nela adentra
deixa na outra terra
as coisas grandes e sérias
os relógios os mapas os calendários
pois na ilha o tempo é a água
que nunca passa e nem para
mas a cada novo instante
está lá para ser olhada
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pedaços de estórias que encontra em seu caminho.
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Fotografia. Formou-se em Ciências Contábeis e Direito.
É empresário e tira o seu sustento da especulação no
mercado de valores mobiliários. Crescido em terreiro de
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Tem dois filhos. Foi ponta direita sonhador e ama a
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Visão
 

Coé, maluco. Fala, Fera! Pô, Doido, tô com uma bagulho aí... É, leke!? Se, liga,
vou te passar uma visão. Manda! Leske, tava em casa um dia destes, com
esse veneno aí. Cheguei do trabalho cansado, cansado para caralho. Apertei
e acendi. Blow. Mano, acordei na beira de uma praia. Uma praia bonita da
porra. Tipo essas praias de Ilha Grande, tá ligado. E não tinha ninguém. Zero
Pessoas. Aí, mané, tu não vai acreditar. Apareceu tu. Tu saindo do mar. Tu
saindo do mar peladão. Tu chegou perto de mim. Tu encostou a canela na
minha coxa. Não Aguentei, comecei a chupar as tuas coxas. A lamber o teu
mamilo. Loucamente. Tu me comeu de um jeito gostoso, e gozou. Eu te comi
muito e você gozou, gozou muito. Dormimos. Quando acordei, você não
estava mais lá. Aí, brother, eu acordei, peguei a barca para Conceição do
Jacareí. Quando olhei para o lado, você estava lá, Grávido. Eu não tinha
percebido, mas eu também estava grávido. Sinistrão, foi muito sinistro.
Quando olhamos para os bares próximos ao cais, a gente só via homem.
Todos eram homens e todos os homens estavam grávidos, ou eram mãe.
Leke, quando voltei dessa trip, acordei todo agitado, todo estranho. Porra,
mlk. Todas as pessoas do mundo eram homem e mãe. Porra, Fera! Sinistro!
Mas, vem cá! Tu tem tesão em mim, Fera? Não, pô. Nada a ver
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quando pequeno eu chorava por sorvete
e minha mãe, ao me atender
perguntava logo depois:
"matou a vontade?"

hoje em dia quando choro
me pergunto 
o que será que há de tão grande na vontade
que demanda a morte?
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veja todos os homens
na clínica dos broxas prato
cheio para os psicanalistas de plantão 

vejo todos os homens
na clínica dos broxas nós
não somos irmãos mas
bom, é a primeira vez que isso
acontece comigo 

todos os homens
na clínica dos broxas tem algo
em comum: medo de alturas
todos os homens na clínica 
tem um desejo em comum:
alcançar o pico da montanha gritar 
liberdade

sem querer fazer uma piada óbvia
é um clima meio caído aqui 
na clínica dos broxas
onde o medo e o desejo se cruzam
como em um filme do Fassbinder

um homem sai do consultório com sua receita
não está sorrindo 
está com vergonha

os homens na clínica dos broxas
sentem tanta vergonha
tanta
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você queria que as ruas estivessem sempre quietas
queria que os canteiros de rosas não tivessem
as merdas dos cachorros das madames
você queria o limite discreto sempre o limite
discreto entre um beijo molhado e o suicídio 
e então abocanhar a vida como um deboche
e destroçar a noite como um pedinte você
queria o vestido vermelho da vitrine a boca
preta das putinhas da tv você queria as putinhas
viver como quem lambe facas escorre facas pelo peito
goza um sabor de lâmina machuca quando geme no ouvido
você queria perigoso o veneno fuder o destino 
saber tudo isso dentro de um corpo carregar a rua toda
você queria a rua toda atropelada no seu coração vagabundo
tirar a roupa atear fogo no corpo 
gritar sou livre
gritar sou viva
gritar sou sou sou soul soul soul 
você queria que eu fosse tua faísca de luz viva
e apertar dentro de mim o botão que
desliga os controles

olha por mim Mulher
eu estou tentando 
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7letras os livros de poesia Três semblantes, ou no meio
da piada você percebe: ninguém vai achar graça, ou para
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finalista do Prêmio Rio de Literatura) e também As coisas
cômodas e as incômodas (2021), de contos e poesias.
Publicou as plaquetes 1989:Franz (Megamíni, 7letras,
2016) e Dentro da barriga da besta (Luna Parque, 2020).
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Cachorros & outras histórias

    O uso de aplicativos de paquera começou, como é usual, com os cachorros. O perfil da
galga Leopoldina, de quatro anos, foi criado com um falso zero à direita para atender à
exigência de idade mínima, na época, ainda adequada a padrões humanos. Na seção “sobre
mim”, Antônia, responsável pelos cuidados de Leo, explicou que se tratava de uma cachorra
ágil, muito esperta, que adorava atividades físicas, mordedores, e brinquedos de liberação
progressiva de petiscos. Um atributo descrito de modo destacado era seu olhar, doce e
carinhoso. A autodeclaração encerrava com onomatopeias de latidos, o clássico “au au”, e
depois o importado “wowf”. Quanto aos interesses, além dos itens mais óbvios, como
“caminhada”, “esportes”, foram marcados “coração aberto”, “música”, e, entre a inadequação
e a ironia, “gin tônica”.
    Conforme se leu na revista que publicou um pequeno artigo de curiosidades culturais, as
primeiras semanas se revelaram infrutíferas. A matéria, que começava e terminava com
citações de letras de funk com menções sensuais a “cachorra” e “cachorrada”, destacava que
a maioria dos usuários entenderam que o perfil de Leopoldina era um truque para que Antônia
conseguisse um par. Inclusive, como declarado pela humana, não foram poucos os que, num
gesto cheio de convicção desmedida, ressuscitaram a velha pergunta sobre o número da
cachorrinha. No relato original ditado pela cuidadora, ainda se tinha mencionado um episódio
único de tarado com inclinações zoófilas, que acabou de fora da narrativa noticiosa,
possivelmente por pudores editoriais.
    A publicação despertou o interesse público, e, aos poucos, os aplicativos de paquera
começaram a ser inundados por perfis de cães das mais diferentes raças. No mais das vezes,
o que movimentava a atividade era o interesse dos donos em procriação e ninhadas. Aqui e ali,
entretanto, começaram a surgir uns perfis vira-latas que pretendiam apenas atear fogo no circo
e postar baixarias na internet.
     Numa manhã, Antônia, que ainda não tinha encontrado nenhum cachorro à altura da galga,
foi interrompida enquanto se arrumava para o passeio matinal de Leopoldina. O filho da dona
Erotilde, a vizinha de baixo, atuava numa Organização Não Governamental de resgate de
animais. De vez em quando circulava o prédio pedindo doações. Naquele dia, Rômulo queria
fazer a gentileza de informar que o assunto dos aplicativos de paquera tinha surgido numa
reunião e que tudo indicava que uma campanha contrária seria lançada. A questão era séria, e
já tinham surgido denúncias de horrores lamentáveis no interior do país. Antônia cuspiu um
agradecimento e já ia batendo a porta, quando o rapaz apontou para Leo. A cachorra, trepada
no apoio do sofá, pressionava o focinho contra o aparelho telefônico.
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    Depois de espantar o animal, a mulher, “Você sabe, ela foi facilmente adestrada, e não é
comum que ela faça nada disso”, se deu conta de que Leopoldina, ao que tudo indicava, tinha
descoberto uma maneira de acessar o aplicativo e marcar suas próprias preferências.
Diferentemente da humana a seu serviço, ela, de focinho, conseguiu parear com um outro
galgo, potencial pretendente. Antônia deu pulos de alegria e entendeu que a vida, por a mais b,
mostrava como os ativistas nem sempre tinham razão, ainda que bem intencionados. Acenou
para Rômulo um adeus sorridente, e se deitou no sofá, animada com o telefone. Acabou
marcando um encontro com os donos de Abdalah para que os cachorros se cheirassem.
    Mas, na hora do parque, nada pintou direito. Leopoldina baixou o focinho e foi dando
pequenas passadas para trás, um pouco trêmula; Abdalah se lançou num uivo tão doloroso,
correu de um lado para o outro, os donos enrolados se esbarrando na longa coleira – diriam
que ele enlouqueceu. Não tardaram os latidos agressivos, dentes arregaçados, baba
escorrendo. “É inexplicável. Ele sempre foi um cavalheiro de primeira ordem. Nunca se
comportou assim, nunquinha”. Antônia, constrangida, suspeitou que o animal não foi
propriamente vacinado. A veterinária de Leopoldina, ouvindo o relato, soltou um risinho. Os
cachorros não atrelavam estímulo visual e excitação erógena do mesmo modo que os
humanos, quem sabe quando desenvolvessem um aplicativo que pudesse compartilhar
odores.
    A história teria se encerrado aí, inclusive com um moral boa e facilmente observável, se dona
Erotilde não tivesse mencionado o caso entre gargalhadas e engasgos com a farofa da ceia de
Natal. Um pedacinho de osso tinha se escondido entre os cubinhos de frango assado
reaproveitado, e ela precisou que Rômulo estapeasse suas costas. O resto da família, aturdida,
procurava espaço na mesa para o lombo trazido pela Virgínia, uma senhora de segundo grau
que tinha sido avisada que era uma ofensa levar qualquer contribuição para o jantar. Mas, como
fez questão de enfatizar, só Deus sabia de que modo ela tinha conseguido trazer desde Maricá
uma travessa quente e um sorvete sem derreter, agora era pecado o desperdício. A filha de
Virgínia, uma adolescente com uma cara meio de sonsa, nunca gostou de Itaipuaçu,
Cordeirinho, Jaconé, então se viciou em aparatos digitais e programação de computadores. Ao
ouvir a história de Erotilde, não se preocupou tanto com o mistério dos perfumes, muito menos
com a parenta distante que, estrangulada, entornava uma garrafa de vinho para aliviar a
garganta. Ficou meditando sobre passarinhos e gaviões.
    Não muito tempo depois, com anúncios que enfatizavam o rótulo de “amigável a todos
animais”, lançou-se um aplicativo de paquera que permitia, para além do compartilhamento de
fotos, gravações de áudio dos próprios usuários. O que os humanos fizeram com isso vocês
podem imaginar que pouco nos interessa. Foi a vez dos felinos. A bem da verdade, num
primeiro momento, a reação mais instintiva de gatinhas e gatões envolvia se debruçar sobre o
aparelho
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ao ouvir os miados mais cativantes, ou se espichar no ar, após um ronronar sugestivo,
inutilmente à espera. Também não foram poucos os casos de desencontro entre expectativa e
realidade já que o som gravado e o som num espaço real são bem diferentes, e que, por
preços módicos, logo surgiram opções de alteração dos dados sonoros, um verdadeiro
autotune autoerótico. Nada disso foi o suficiente para ofuscar o sucesso retumbante do
dispositivo. Nunca, antes, qualquer gato vira-lata teve uma vida sexual tão boa, ou pelo menos
tão frequente.
    Antônia, certa noite insone, apontou na porta da vizinha, Leopoldina no colo com uma cara
aterrorizada. Rômulo atendeu com os olhos vermelhos. Fez a mulher entrar sem dar muita
atenção e foi logo explicando que estava passando por momentos de muito estresse. Mal
tinha chegado do trabalho, ainda nem tinha conseguido jantar. O subsecretário, encarregado
pelo controle de Zoonoses, apareceu no jornal local, forneceu porcentagens absurdas sobre o
abandono de animais e declarou que o aumento da população de gatos de rua tinha alcançado
dezenas de milhares. A prefeitura, apoiada pelos vereadores de sempre, tinha começado a
deixar claras as suas intenções em favor de programas de eliminação parcial. Aqui e ali
surgiram comparações com o caso da infestação de coelhos na Austrália. A ONG estava
preparando uma campanha em resposta estabelecendo uma comparação com genocídios
históricos. Um grande problema era as imagens aéreas da praia no fim de semana. Lembrava a
propaganda de verões antigos, mas quando se olhava de perto, não eram humanos que
cobriam cada centímetro da areia.
    Leopoldina ficou circulando entre os dois humanos, impaciente, enquanto um tentava
consolar o outro. O seu olhar, agora, se encontrava esbugalhado, muito alerta, mal
dissimulando um medo inexplicável. Procurava o tempo todo de que lado viria o ataque, e sua
cabeça parecia girar. Contra a noite, os miados atravessavam a cidade de modo praticamente
ininterrupto. Do fundo do apartamento veio uma voz velha. Erotilde se queixava de rolar na
cama sem pegar o olho. Adentrou a sala parodiando os miados, entre risinhos; nervosa, Leo
não pensou duas vezes. Avançou.
    Focinho contra o pescoço, a velha caiu sobre a mesa, a mão buscando a faca. A garrafa de
vinho virou. A tigela do vinagrete foi lançada sobre Leopoldina, mas não impediu seu avanço.
Os flocos de arroz nevaram por todos os lados. Os espetinhos de carne foram empunhados
contra os olhos, caíram logo em seguida. A farofa, dourada, se espalhou. Quando Antônia
conseguiu segurar Leopoldina, Erotilde, meio caída a seus pés, apontava para cima. “Por que
tem tantos bichos pelo teto, agora?”. Rômulo procurou acalmar a mãe, enquanto ligava para a
emergência. Erotilde parecia ansiosa por fazer uma declaração, a mão avançando pelo ar,
procurando. “Obrigado. Muito obrigado. Não, o prazer é todo meu. Foi um privilégio e uma
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honra ser uma parte desse experimento... experiência... você e a sua... você... família... você...
tão... foi... foi... diga aos bichos... diga a todos os bichos...”, então, deixou de.
     Os sons dos miados, através das janelas, continuavam, ininterruptos.
     No enterro de Erotilde, Virgínia foi encarregada de dizer algumas palavras por ser a parenta
mais velha, que conheceu a morta mais tempo. A sala estava apertada, e uma onda de calor
inexplicável subia pelo corpo. Começou falando da infância, quando tinham se conhecido, mas
tropeçava nas próprias palavras. “O que eu queria mesmo dizer, o que eu acho que a Erotilde
teria gostado que eu dissesse, se hoje não fosse. É que os animais são inocentes. Todos os
animais são inocentes. Olhem para eles. Não perdem tempo como nós, bestas muito vestidas.
Nós é que não, nós é que nunca podemos nos considerar inocentes”. A voz subia e descia,
ondulante entre gritos e sussurros. Se pôs a desabotoar a blusa. “Quem me dera ser como os
gatos, quem me dera o companheirismo dos cachorros, Erotilde, onde você esteja, me escute,
eu queria ser como um seu cachorro”. Os seios murchos soltaram do sutiã, e a filha veio
correndo, tentando cobrir a mãe, que ainda gritava a inocência dos animais.
     O destino de Leo não foi dos mais tristes. Tinha perdido a visão, de resto, não demorou a se
recuperar fisicamente dos conflitos. Antônia parecia traumatizada. Diminuiu as saídas e voltas
na praça. Evitava ficar no mesmo cômodo que Leopoldina, em especial, quando acompanhada
de Rômulo. Baixava a voz ao se dirigir à cachorra, como se seu humor estivesse sempre num
equilíbrio delicado e a qualquer momento pudesse se dar um novo ataque. Uma tarde, o parque
da cidade se enchia de manifestantes contrários ao programa de eliminação de animais de rua
que a prefeitura tinha iniciado. Rômulo, suado, gritava palavras de ordem e segurava com
outros seis uma faixa que continha palavras como “ecocídio”, “primavera”, “Hitler”. Antônia
distribuía panfletos em que a imagem do prefeito aparecia acrescida de um bigode. Leopoldina
sentiu quando a pegada na coleira afrouxou, fez um pequeno teste, avançando um nada até
uns gatos pingados, que saíram correndo. Vendo que a humana sequer tinha percebido seus
movimentos, ela se pôs a correr, a correr infinitamente.
     Mas o horror mesmo, em estado puro, se deu quando os porcos começaram a usar os
aplicativos de paquera.
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O DILEMA DA TRAVESSIA
 
I
 

o Conflito Primordial da Criação:
 

se o Corpo do Desejo é terreno material
como separar da [aflição] de ter órgãos pele uma Existência de Corpo físico?

 
II
 

a Mulher que Cria está
 

sempre vestida de [branco], o tecido fino marcando os seios, os bicos levantados denunciando
o Alvorecer;

 
nunca de maneira [exposta] ou nua, nunca ultrapassando o campo da Imaginação, ela se

apresenta mesmo como uma Ideia, um Conceito;
 

que vai ganhando [forma], contorno, como os seios que marcam a roupa
 

III
 

a Mulher que Cria não tira a roupa, nunca, mas também não faz questão de cobrir os seios 
com um sutiã, como se não soubesse que estão ali. na realidade, ela não apenas sabe como

também, em segredo, se orgulha deles como se fossem Símbolos;
 

como se a lembrasse de algo [maior];
 

quando se olha no espelho, ela diz:
 

o Corpo é uma Instância
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IV
quando se trata da Instância do Corpo, é importante considerar o verbo [atravessar];

 
 

e atravessar tem algo de muito poderoso e íntimo dentro de si, uma Imagem talvez de 
caminho, quem se deixa atravessar é porque comunga a Intimidade que vem do lado de fora;

sem esperar nada, nada, apenas o caminho.
 

certa vez, joão guimarães rosa disse que
*o Real não está na saída nem na chegada; ele se dispõe para a gente é no meio da travessia*

 
permitir o encontro com o Real

ou ser atravessado,
 

exige consciência
mas também exige [fôlego]

 
e o fôlego vem, necessariamente, do Corpo

 
V

a Mulher que Cria tem pulmões debilitados, talvez por usá-los tão pouco;
mas ela sabe imaginar, sim, a Beleza do encontro,

e principalmente do verbo [atravessar]
 

por imaginar em excesso, pouco sabe sobre como colocar o Corpo fora do papel,
quando se sente Desejosa, embaraça o cabelo propositalmente, como se acabasse de sair da

cama, sente-se cansada, muito cansada,
 

a primeira coisa que lhe vem à mente
é a Imagem de uma Espada

atravessando seus rins, fígados, útero
perfurando-a

 
a Intimidade é uma força muito sorrateira, preciso tomar cuidado, preciso tomar muito cuidado

sempre—
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VI
a Mulher que Cria dedica-se a escrever furiosamente para o Homem sem jamais encontrá-lo, 

na esperança de que possa criar sem abandonar o barco da Fantasia, que ficou parado no meio
do caminho e já não vai à lugar algum,

 
pois os rios estão secando, evaporando,

quase não sobra mais água
 

enquanto isso
 

certifica-se pelo menos milhares de vezes de que o Homem não tem uma Espada,
embora tenha,

certifica-se milhares de vezes do risco que a Espada oferece, se é longa, se é de prata, o quão
pontiaguda ela é, etc

observa o Homem milhares de vezes para saber se é possível conviver
com um Homem que carrega uma Espada,

por fim,
pergunta ao Homem milhares de vezes

se está escondendo algo dela_,
 

VIII
a verdade:

quem se esconde,
é [ela mesma]

 
e de tanto se esconder

se dá conta;
desespera-se:

 
onde está o meu Corpo? Sem o meu Corpo, não tenho como Criar

nem Viver, e nem Amar
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VIII
então, a Mulher que Cria

volta-se ao Conflito Primordial,
 

ainda que tenha Medo de assumir
que possui um Corpo para além da roupa

que marca os seios,
 

precisa enfrentar a própria Verdade,
porosa, talvez um pouco incômoda, e muito, muito íntima, carne-viva

uma Tarefa Constitutiva
 

[retornar] o Corpo dissoluto, mas que felizmente ainda ocupa algum Espaço
 

IX
a Mulher que Cria se vira para guimarães rosa apreensiva, como se pedisse conselho a uma

cartomante:
 

estou no caminho certo?
 

ao que ele conjura a Imagem do Duelo
não da Angústia, da Espada;

a do Olhar o exato ponto
entre

os olhos de um e os olhos
do outro

 
guimarães rosa

faz um gesto simpático
como quem informa o caminho a um desconhecido numa rodoviária

 
aponta o Coração da Mulher

com o dedo indicador
 

diz:
 

*o início*
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