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Gilda;

Categorias identitárias também são como mordaças para mim e eu gosto de jogar com elas, foi a forma
que descobri como sobreviver no mundo como se configura: criar ficções, Zonas Autônomas Temporárias,
respiros. Carnavais fora de época. Eu tenho trinta anos, a idade com que as pessoas que mais me inspiram já
haviam morrido, planejavam seus suicídios ou estavam internadas em manicômios. No manifesto futurista está
destacado: Somos geniais porque nenhum de nós tem mais de trinta anos. Pois é, eu tenho quase 30 e estou
aqui vivendo uma arte tão efêmera quanto a vida. Tão suscetível quanto foi a tua vida, na mesma cidade que
você se fez rainha. Aqui todas as pessoas dizem que vivemos tempos difíceis e eu me pergunto: que tempo
que não foi difícil? Não foi difícil pra quem? Te escrevo essa carta como quem escreve uma carta de adeus,
uma carta de suicídio, uma carta de desaparecimento. De morte, mas de renascimento. Em todos os tempos a
única coisa que interessa é a transgressão do próprio tempo. É abrir uma fenda, usar uma droga, fugir e assim
alterar a realidade, porque essa, como é, é insuportável e desinteressante. Esse é um tratado de loucura. Como
conseguimos inverter todas as lógicas? Criar uma massa subversiva, uma multidão queer de índividuos inúteis
e desnecessários que continuem vivendo por aqui? Ferrugens que façam a máquina parar.
São truques baratos que eu trago até aqui. Truques iluminados e brilhantes.
Artifícios, charlatanismos, uma boa dose de ilusão efêmera e passageira.
Tudo se trata da infância que perdemos.
Iremos pelo caminho mais difícil, nos olhemos frente a frente. Não pela espetacularidade mais fascinante, a
luz mais forte que já existiu. Eu também estarei em lugares menos protegidos. Estarei andando pelo lado de
fora, ali onde eles atacam. Ali é o meu lugar no meio de becos, do craque, da arruaça. Eu digo: saíamos desse
teatro.
O Deus que inventou o teatro foi banido de todos os teatros.
Atrás desse muro, dessa porta, dessa grade existe uma liberdade que aqui não temos. Uma liberdade menos
brilhante. Eu posso levar também um pouco dessa luz ofuscante para outros lugares, eu devo atravessar esse
muro e gerar do lado de fora uma mutação. Eu devo inverter as lógicas e não me contentar apenas com essa
dose de ilusão. Minha risada é dura e sarcástica. Eu trago pesadelos por trás de uma singelez. Eu trago uma
dor tremenda por trás da alegria. Olhe além daqui, progete-se para fora daqui. Inicie um caminho tortuoso,
uma rota sem qualquer tipo de definição. Um percurso interior. Saiam dos teatros! Esses são igrejas cobertas
por todo o pó do mundo. Esse é o teu cárcere, teu psicologismo tardio. Uma dança obsoleta no pó. A minha
vida começa agora. Abram esses portões, tirem essa cegueira dos olhos. Eu tenho que atravessar esse muro
para começar uma viagem. Eu tenho que olhar para aquilo que brilha até ferir meus olhos. Eu digo, vamos mais
ao fundo. Mais ao fundo de nós mesmos. Caminhe pelo lado que tem menos luz e você verá com maior clareza.
Nudez total em frente ao relógio da praça Osório - já não marca mais hora alguma. O tempo nessa cidade
parou. Podemos apenas ouvir o som de uma trombeta insistente, talvez um músico de rua que toque um
saxofone bêbado na esquina de baixo. Dançaremos juntos esse Jazz selvagem na frente da velhice mais
careta. Nós somos as sacerdotisas dessa noite pagã. Estamos eu e você diante de um tribunal. A voz de deus
parece se calar. Eu era rainha desse carnaval, rainha de coisa nenhuma, rainha temporária, rainha desse
instante. Ainda sangrando escuto ressoar o meu tímpano com aquele acorde mal tocado, que eu amo. Nós
escutamos dentro do nosso tímpano o som e todos os gritos da banda polaca. Todas elas, polaquinhas, com os
seios desnudos como quem espera o seu vampiro para sugar o sangue e levar para algum lugar bem distante
dessa vila. Vila que eu odeio. Vila que eu amo.
Pensar em cruzar a Osório nunca foi tão difícil. A Lua ainda ilumina um pouco o caminho. O sangue escorre no
meu olho e embaça minha visão. Cruzar a Osório nunca foi tão difícil. É tão escuro, ainda escuto a risada de
uma multidão se misturando com o som da marcha. Essa marcha que nunca irá sair da minha cabeça. Vamos
sós. Gilda, agente para e tenta se lavar na fonte. Em meio aqueles anginhos barrocos. Aquelas sereias. Em
meio as carpas. Agora é a hora da nudez total, em meio ao percurso da noite. Tiramos nossas roupas e nos
lavamos como no cinema italiano, Gilda! La Dolce Vitta amarga vitta sombria vitta. Isso não é Fellini, seria no
máximo um Silvio Bach. Aleluia, Gretchin. Aleluia, Gilda. Alelui-me, baby.
Uma bebedeira que nunca passa. Essa água é lãma. Areia movediça. Se não fosse você, Gilda, eu me
afogaria. Vamos latir e uivar para amedontrar os cães. Se seque no meu corpo, nas minhas roupas. Do outro
lado da Osório Gilda se senta numa cadeira abandonada, em uma das mãos um pedaço de sarrafo, na outra
uma velha balança. Gilda é senhora até o sol raiar e o amor sempre um fardo para o Momo. Desequilíbrio,
ruptura. É uma flecha apontada com firmeza. Você resolve ir e quando vê já nada mais está como era antes.
As coisas mudam, as pessoas desaparecem. O amor é uma miragem, algo que te diz: vem por aqui. Amo o
amor dos loucos, dos visionários. Amo o amor dos alucinados que precisam de algo para amar, de algo para
caminhar. Um dia amei o ar, a distância, o tempo. Tudo se desfez e só tínhamos o mais tortuoso dos caminhos
para seguir. Gilda foi como um relâmpago, decidiu e foi atrás de alguém. Atrás de um destino de aventureiro.
Atrás de uma carroça dourada e cheia de papelão. Gilda foi coroada rainha numa eterna noite dos loucos.
Trata-se aqui de uma viagem que nunca sessa, uma viagem solitária que só poderia nos trazer até aqui. Um
resto de cola de sapateiro no plástico do Mercadorama no meio de papéis, dejetos, restos. Como o trapeiro
de Baudelaire tudo que a grande cidade jogou fora, tudo que foi recusado ou largado Gilda cataloga e
coleta em um carrinho que é o seu próprio destino. Pra onde vão todos os amores fracassados? Pra onde vão
as paixões avassaladoras? Pra onde vão todos os malogros? Para Curitiba, a capital mais sórdida. Para uma
noite fria e mal dormida.
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Pra XV vai tudo que essa cidade não suportou. Um dia parou em frente ao bondinho sem trilho. Um dia parou
para esperar um carnaval, um bloco, um carro, uma ilusão. Ela e tudo o que tinha, tudo parou, o mundo parou.
Ali, petinho da C&A, dos cafés, da Boca do Brilho. Simplesmente parou numa noite estrelada. Quando já não
conseguia mais chorar abriu as pernas e mijou. Devolveu pra essa terra tudo o que tinha carregado até ali.
Senta no chão e começa a separar tudo o que tem, tudo o que conseguiu carregar. Empilhou coisa por coisa em
pilhas diferentes. Uma pilha pra cada Gilda. Não sabia muito bem como veio parar ali, largou algumas coisas
pra trás. Foi caminhando e deixando infinitas coisas pelo caminho. Carrinho, papéis, documentos, roupas. Nua
olha pro céu como quem diz: é hora de recomeçar. Um vento cortante no auge da noite. Ela joga tudo o que
tem, pede pra que leve. Por favor, me leve. Leve. Leve como leve pluma muito leve leve pousa. O vento mais
forte leva tudo para longe. Revoada de Gildas, infinitas gildas voando pelo céu da cidade. Se encolhe de frio
em um banco. Nua. Bem encolhidinha assim, acredita que jamais poderá ser vista novamente. Bem encolhidinha
assim. Alguém a cobre com um vestido velho . Ela não sabe se deve se sentir protegida ou mais recatada.
Cerra os olhos, tem medo de olhar. Quando amanhecer terão se passado muitos anos na boca maldita.
Vagar por dias e noites. Riachuelo, Tiradentes, Cruz Machado, São Francisco. Deixar coisas, encontrar outras.
Pedir um dinheiro aqui, ganhar uma outra coisa dali. Viver como se vive o instante. Abandonar pequenos
tesouros, ficar um tempo por aqui. Carlos Gomes, Marechal com Marechal, Rui Barbosa. Gilda se mete numa
briga de cachorro grande, senta em um formigueiro, dança frenética ao meio dia. Gilda era puro jazz. Escolher
caminhos numa cidade onde tudo leva até a XV. Ali será Rainha e eu Rei. Ali construiremos o menor Estado do
mundo. Ali, onde todo mundo já te viu. Gilda não tem um puto, mas é cartão postal. Vida vagabunda, destino
vadio. Nessa ficção cruzamos nossas rotas em tempos diferentes. Nossos pés estão marcados no cimento quase
duro de uma política de revitalização. Passo Municipal. Cheiro de urina, craque. Só mais uma bola, claro que
estou afim. Gilda se encosta em uma pedra. Alguém diz: Boca Maldita. Gilda gosta. Ela diz: vou ficar por aqui.
O Momo continua, rodeia, da voltas. Gilda fica ali. Ali é seu reino onde todo mundo que passar vai ter que
pagar um preço: é um tutu ou um beiju. Gilda vai proteger, enquanto estiver viva, toda a vida cigana, todo o
desvio. Corre que a polícia vem ali. Ninguém meche com a Gilda. Gilda é bufa e só ela é capaz de rir de suas
próprias tragédias. Gilda se encosta, é ali o seu reino. O reino dos banidos, dos jogados fora.
Gilda constrói o seu reino.
Estaciona ali o seu carrinho.
Na XV, boca maldita vai fazer o seu inferninho.
Ali ela pegou duas pombas doentes, doentes como ela, Gilda quer cuidar, quer criar. Amarra as duas pombas
em seu chapéu. Gilda é a rainha. Um reino de desejos, ilegalidades, fugas. Ela não quer a vida daquela
mulher, nem daquela. Ela quer o seu reino, o seu espaço, a sua violência, seu desejo. Gilda é selvagem. É como
eu: uma anarquista coroada. Um reinado temporário. Gilda vai ao fundo, do fundo, do mundo se for por você.
Meu coração é feito de forças contrárias - Gildas. Algo que pucha daqui e empurra dali. Alguns dizem destino,
eu digo deixe-me ir. Não é coroa, não é pátria, não é conforto. É um caminho na escuridão o que trago dentro
de mim. Não me importa pra que lado ir o que não posso é ficar aqui. Não quero o Olimpo, a higiene, a ordem
e o progresso. Nem o teatro de portas cerradas. Quero saber o que tem ali... de trás dessa cerca, na curva do
mar. Quero ser povoado pelos maiores monstros e levar eles comigo. Curitiba, tão ordeira, estava precisando
do meu caos incontrolável. Desse turbilhão que me perpassa, dessa insatisfação em ser quem eu sou. Eu sei
que aonde eu for você irá comigo. Vamos apavorar, amiga! De repetente toda essa juventude é só memória
de pilhar e pichar. No Guadalupe fomos presas uma vez em uma noite eterna em que aqueles dois hippies
nos deram o cactus colombiano e ali fomos rainhas. Eu precisei ir, passar fome, quase não enxergar. Agora to
aí virando nome de praça, feminista lutando por mim, artista prestando homenagem. Cidade careta, minha
bruxaria, loucura, arte e situacionismo você jamais entenderá. Agora to eu aqui nesse panteão. Entediante
panteão. Eu te deixo meu instante.
Eu sou aquela que não principia nem acaba. Caminho pelas ruas de Curitiba a ponto de fazer tudo se perder.
Passado, Destino, História, Idade, Sexo. Coloco tudo para dançar. Corto cabeças, pés e mãos na foice do riso
froxo e do carnaval. Não deixo nada para contar uma outra história. Foi naquele dia que eu e ela vimos
a morte de perto. De repente tudo se misturou na minha cabeça. Eu faço a história se perder. Eu acabo e
recomeço. Eu caminho feito loca. Rio pra não chorar. Caminho pra fazer tudo se perder. Essa é a minha magia.
Fazer tudo se perder, nada se fixar. Gilda Viva Curitiba Morta. Eu caminho como quem não olha, como quem
perturba. Me perco para fazer tudo se perder. Essa é a minha magia. É a minha imagem que desaparece no
espaço. Sou uma memória borrada. Me fazem praça, santa, homenagem. Mas não conseguirão me capturar.
Percorro as mesmas ruas para deixar meus passos marcados. Ninguém acertará minha cabeça, meu destino.
Essa é a minha materialidade, o meu jogo. A materialidade que se dilui no meio dessa cidade. Eu não deixo
nada. Deixo memória para desaparecer. Deixo a polícia, a ordem, a caretisse. Deixo um recado: nós não
teremos medo. Nós não teremos medo. Essa é a minha magia. É a minha carta de adeus. Minha bomba.
É a minha escolha: ir pra noite escura até que a névoa da noite mais fria do ano faça a minha silhueta
desaparecer. Eu vou sumir, Curitiba. E você também vai ser esquecida. Cidade fantasma, maldita. A névoa
vai subir e vai levar tudo, quando o dia amanhecer nada disso mais existirá. Curitiba é a maior ficção. Aqui é
trocado ou beijo. É a latinha que canta, põe medo. Aqui eu deixo meu adeus de momo, meu adeus de Gilda.
Curitiba como atlanta vai afundar numa noite escura e fria. Sem ressentimento, apenas sumir.

| josé de arimatéa |

| darcílio lima |

O cavalheiro

andante

e a serpente

adormecida

| ana cecília soares |
Do pouco que se sabe sobre a sua passagem pela Terra, muito
parece ter sido tirado de um filme de ficção científica pós-apocalíptica
ou do surrealismo “bretoniano”. O que, neste último caso, a assertiva
é mais garantida uma vez que para críticos, como Mário Pedrosa1,
Darcílio Lima (1944-1991) “é um súdito do mundo interior com uma
mensagem. Uma terrível mensagem [...] é a personificação de um
cavalheiro andante de outras eras, que traz consigo [...] Esse autêntico
surrealista do Ceará é um homem de hoje”.
Das entranhas de Cascavel, cidade cearense de qual ronda
a lenda que debaixo de seu solo viveria uma gigantesca serpente
diabólica, adormecida, mas prestes a despertar para o horror do
mundo, a ser consumido por sua fúria espumante. Darcílio aflora
para gerar suas próprias entidades orgânicas. São seres impetuosos,
eroticamente andróginos, selvagens e fantásticos. Alienígenas
escarrados para o nosso planeta azul.
Com um traço arguto e caprichosamente compulsivo, o artista
tece desenhos em bico de pena, criando texturas, amalgamando
formas e objetos. Símbolos do imaginário coletivo esguicham ferozes
pela massa desenhada: crucifixos, espirais, palavras, operações
matemáticas, signos do zodíaco camuflados, entre outros. Para além de
alegorismos, a potência das figuras de Darcílio se encontra na maneira
como se debruça nos corpos que cria.
Segundo David Le Breton (2006) 2, a corporeidade humana
é um fenômeno social e cultural, lugar de representações, “é o
vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo
1
Citação de Mário Pedrosa, retirada do texto “Surrealismo Fantástico”, para a exposição Darcílio Lima –
desenhos, em 22 de janeiro de 1968.
2
BRETON, David Le. A sociologia do corpo. Petrópolis: Editora Vozes, 2006.
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é construída”. A partir da corporeidade nascem as significações
que fundamentam tanto a existência individual quanto a coletiva. É
por meio do corpo que o homem se apropria da substância de sua
existência ressoando-a para os demais. Assumindo-se como receptor e
emissor, o corpo edifica sentidos e nos insere de forma ativa no interior
de dado espaço sociocultural.
Paciente da Casa das Palmeiras, instituição psiquiátrica
fundada por Nise da Silveira, Darcílio Lima, em seu bestiário fabuloso,
toca as coisas da carne, da violência, da paixão, do sexo e dos
mistérios cósmicos aninhados em seu inconsciente febril em luta com
os seus distúrbios mentais. Manifestando-se através de “felinos de
olhares enigmáticos e sedutores ou francamente ameaçadores [...] aves
antropomorfizadas [...] rabos de peixe, asas e garras e, sempre, as
cobras, inteiras ou metamorfoseadas em outras criaturas” (GUTMAN,
2016) 3.
O artista cearense é considerado um dos principais
representantes do surrealismo brasileiro. Em 1971, Darcílio Lima
ganhou o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro do 20º Salão de Arte
Moderna do MAM (RJ), que o levou a passar três anos na Europa.
Lá ele conviveu com Salvador Dalí, publicou ilustrações na revista
francesa Bizarre e assinou contrato com a editora de gravuras Vision
Nouvelle, a mesma de Miró e Dalí. Contudo, apesar dessa trajetória
tão fantástica quanto a sua obra, o artista ainda é desconhecido por
muitos...
Mas nem por isso a “fauna darciliana” perde sua força. Ela
constitui em si um corpo em comunicação com toda a natureza e toda
a cultura. O artista vê o corpo como lugar de criação e instrumento da
linguagem, que faz emergir complexidades até então adormecidas.
De forma bastante singular, Darcílio consegue dar forma as suas
interrogações e aos seus sentimentos. Ele é sim o cavalheiro andante
sempre em luta com a serpente. Vigilante como um Sísifo em sua
tarefa exaustiva de lidar com seus monstros. E o desenho, ah, o
desenho! É seu campo de batalha que, mesmo após sua morte, continua
suscitando novas outras...
3
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Referência ao texto “Darcílio Lima e o labirinto da grande serpente”, de Guilherme Gutman.

F il o zoof i a

| alexandre nodari |
“If I can think my way into the existence
of a being who never existed, then I can
think my way into the existence of a bat
or a chimpanzee or an oyster, any being
with whom I share the substrate of life.”
(Elizabeth Costello)

1. “Trata-se de filozoofia, uma categoria
literária criada por fabulistas, na qual o
animal falante nada mais é que a imagem da
sua localização moral” (Antônio Fraga)

§ A primeira coisa que me vem à mente
quando penso na relação entre arte e
animalidade é um neologismo tão pouco
conhecido quanto seu inventor, Antônio
Fraga. Utilizado em um texto a meio caminho
entre a biografia e a ficção, o termo parece
ter um sentido estrito e reduzir os animais
a uma figura (a da prosopopeia). Todavia,
será que filozoofia não seria o nome mais
adequado para aquilo que chamamos
de literatura, permitindo vê-la como uma
terceira margem entre ficção e saber,
animalidade e humanidade (fala), em que
saber (sofia) e vida (zoo) são inseparáveis
e indiferenciáveis (so/zoo), um saber ligado
à vida, um saber vital, pois que implica
experienciar e experimentar outra vida,
adentrar, como diz Elizabeth Costello, a
existência, a vida, de outros seres?
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2. “Poesia é fazer tudo falar – e depor, em retorno, todo falar nas
coisas.” (Jean-Luc Nancy)

§ De um lado, de fato, o fazer que caracteriza a literatura, a poeisis da
poesia, consiste em fazer falar – fazer falar, por exemplo, os animais
não humanos, mas não só eles, já que tudo fala em um texto literário,
de extraterrestres à disposição de móveis numa sala. De outro, porém,
esse fazer falar não se reduz a um tropo de mão única, já que mesmo
nas fábulas não são apenas os animais que figuram os homens, como
também estes são dotados da figura animal. Nesse sentido, a literatura
parece ser uma espécie de contra-prestação ao dom extra-humano
(natural ou sobre-natural) com que seguidamente a cultura ocidental
caracterizou a poesia (o “furor divino”, a inspiração das Musas, o
gênio impessoal, o “canto da Terra”, a “floresta de correspondências”),
devolvendo àqueles que não são humanos a fala por eles dada. O
poeta faz as coisas falarem, anima, dá vida a elas, porque algo
outro lhe fez falar, animou a sua fala, em uma espécie de corrente de
animação. Nesse sentido, a prosopopeia, enquanto figura da animação,
é o modus operandi por excelência da experiência literária (pois não só
o autor faz os outros falarem por meio da prosopopeia – a sua própria
fala é uma prosopopeia, ele próprio é animado por outrem): “A voz”,
afirma Paul de Man, “assume uma boca, um olho e finalmente uma face,
uma cadeia que é manifesta na etimologia do nome do tropo, prosopon
poiein, para conferir uma máscara ou uma face (prosopon)”. Ao fazer
tudo falar, a literatura dota tudo de subjetividade: prosopon não indica
apenas máscara, mas também “pessoa”, de modo que prosopon poiein
significa fazer pessoas, dar vida, fazer viver. O princípio poético é o
da animação, a subjetivação potencial de todas as coisas, vivas e nãovivas: a literatura, desse modo, constitui uma forma de animismo – como
já sabia Aristóteles, ao afirmar que as metáforas eram capazes de
tornar o inanimado (apsyche) animado (eupsyche).
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3. “Escrever é como respirar, faço para sobreviver” (Clarice Lispector)
§ Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla, de implicação do animal
do humano e do humano no animal. Nesse sentido, vale a pena seguir
a via percorrida por Marco Antonio Valentim, e ler a hesitação ou jogo
entre som e sentido, entre a “prosódia e a semântica da palavra”, que
caracteriza a poesia segundo Valéry, como um jogo entre as dimensões
humana e animal, cultural e natural da palavra, pois como afirmava LéviStrauss, “à articulação entre o som e o sentido responde, em outro plano,
a articulação entre natureza e cultura. A literatura – especialmente a
poesia – nos lembra que falar é, antes de tudo, respirar, um ato vital
pelo qual, como sublinha Emanuele Coccia, incorporamos (inspiramos)
a atmosfera do mundo e a devolvemos (expiramos) modificada. Se a
fala articulada constitui, em termos darwinianos, uma exaptação dos
órgãos digestivos e respiratórios, a poesia produz uma exaptação na
exaptação, ou melhor, uma desaptação. Pois, afirma Guilherme Gontijo
Flores, “a poesia tem algo de animal porque insiste em sempre relançar
o corpo no jogo da linguagem, ao evocar o ritmo e a materialidade
vinculados aos sentidos”, implicando, assim, o corpo na linguagem.
A literatura não é uma forma de humanização; antes, ela nos abre
à possibilidade de voci-ferar, adquirir a voz e o corpo, a fala e a
perspectiva de uma fera: “A poesia (e as artes)”, diz Emmanuel Taub,
“nos desumanizam da humanidade do humano”.
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4. “O poeta é o estrangeiro na linguagem” (Emmanuel Taub)
§ Segundo uma conhecida recomendação de Aristóteles, a poesia, para
ser elevada, deve fazer uso de metáforas, isto é, desvios semânticos,
bem como de estrangeirismos, de barbarismos. Isto é, ela deve estranhar
a linguagem, produzir um estranhamento na linguagem demasiado
humana da comunicação e da designação, desarticulando sintática e
semanticamente a linguagem articulada, desviando seu sentido (seu
significação e seu “propósito” humanizante e humanizador). Assim, se
a literatura faz tudo falar, se ela tudo anima, tornando tudo humano,
é apenas sob o risco e o preço da fala humana, da fala e do humano,
se desfamiliarizarem e se tornarem algo outro. Não é um acaso,
assim, que no seminal “A arte como procedimento”, Chklovski, um dos
exemplos mais fortes dados do método de estranhamento (entendido
como um modo de “obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a
duração da percepção”, desautomatizando o reconhecimento) seja
o da prosopopeia mobilizada por Tolstói em Kholstomér, em que “a
narração é conduzida por um cavalo e os objetos são singularizados
pela percepção emprestada ao animal, e não pela nossa” – ou seja,
as ações e instituições humanas são vistas e julgadas pela perspectiva
animal. A subjetivação do cavalo vem acompanhada, na narrativa, do
gesto de tomar a humanidade como objeto do seu olhar, e se o cavalo
é, desse modo, “humanizado”, isso se dá apenas na medida em que a
“humanidade” seja colocada em questão – e, ao fim e ao cabo, esse
também é o procedimento de toda fábula, como bem sabem as crianças,
mais interessadas nela pelos animais falantes que imitarão e dos quais
sempre lembrarão, do que pelo desfecho moral que não seguirão e de
que logo se esquecerão.
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5. “Podemos definir de um modo global a ficção como uma antropologia
especulativa” (Juan José Saer)
§ A definição de Saer da ficção literária como uma “antropologia
especulativa” pode parecer, à primeira vista, apenas um reforço da
visão clássica, inspirada em Aristóteles, segundo a qual a literatura
trata do possível e não do atual ou do real, limitando-se, ademais, à
esfera estrita do humano. Todavia, quando aborda a expressão em
uma entrevista, fica claro que não é só isso que está em jogo: “É uma
antropologia porque toda literatura de ficção propõe uma visão do
homem. E especulativa, porque não é uma antropologia afirmativa. É
uma especulação em torno das possíveis maneiras de ser do homem, do
mundo, da sociedade. Mas também especulativa pela noção de espelho
que está implícita. Não segundo Stendhal, que sugere que o romance é
um espelho que o narrador passeia para refletir os acontecimentos, mas
no sentido dos espelhos deformantes. Eu poderia ter dito ‘antropologia
imaginária’, mas a palavra ‘especulativa’ parecia, a mim, englobar,
de maneira mais clara, dois ou três conceitos relativos à narrativa de
ficção, e ao mesmo tempo porque no conceito especulativo há um tom de
racionalidade que está ausente na palavra ‘imaginário’”. A literatura
seria, assim, não apenas um saber que se dá por meio da exploração
das possibilidades e perspectivas humanas, mas também um saber sobre
o homem que se dá por meio do estranhamento em relação à imagem
e perspectiva que dele temos: um espelho que não nos devolve a nossa
própria imagem, mas a deforma, fazendo-nos colocá-la em questão
(entre outras formas, pela prosopopeia). Estamos muito próximos aqui
da famosa formulação de Pierre Clastres – “Quando o espelho não
nos devolve nossa própria imagem, isso não prova que não haja nada
a observar” –, levada adiante por outra de Patrice Maniglier – “A
antropologia devolve-nos uma imagem de nós mesmos na qual não nos
reconhecemos”. Ou seja, a literatura (como também a antropologia)
nos faz especular sobre o que é humano, o que é uma perspectiva, o
que é sujeito, o que é o mundo, o que é a semelhança, em suma, sobre
o que é uma espécie (o campo semântico de species abarca justamente
imagem, espelho, semelhança, perspectiva). Em O aberto, Giorgio
Agamben recorda que Lineu, ao propor a sua taxonomia das espécies,
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não identifica nenhuma distinção biológica entre o macaco e o homem,
propondo como differentia specifica do humano o adágio latino (e de
origem grega) “Nosce te ipsum”: o homem é aquele que se conhece,
que se reconhece como tal, conhece a si e re-conhece a si em seus
semelhantes, sua espécie, aqueles que são à sua imagem e semelhança,
seus espelhos. Ao contrário dessa operação de “semelhantização” (para
usar o neologismo de Fernand Deligny) envolvida no re-conhecimento
(uma projeção de si no outro) que caracteriza o projeto humanista, a
literatura e a antropologia (a antropologia especulativa), enquanto
espelhos deformantes colocam no primeiro plano o diferimento (ou
refração) das imagens do humano, postulando o estranhamento de si
(um “outrar-se”) como forma privilegiada de conhecimento (e até mesmo
de si: a melhor perspectiva de si é a do outro, para fazer uso de um
mote central de Eduardo Viveiros de Castro).

ilustrações autor desconhecido século XVII
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6. “O poeta (amante de mitos: philomythos) é, em certo sentido, um filósofo
(amante do saber: philosophos), pois o mito é composto de maravilhas.”
(Aristóteles)
§ Na origem de todo saber, de todo amor ou amizade pelo saber, em
suma, da filosofia, está, segundo Aristóteles, o espanto. A filosofia seria,
assim, o movimento que vai do maravilhamento ao conhecimento, muitas
vezes concebido como um re-conhecimento, como na forma platônica
da reminiscência. Se o poeta, enquanto amante dos mitos, se assemelha
ao filósofo, não seria o seu movimento, porém, inverso, do conhecido ao
espantoso? Não seria a poiesis da poesia, como vimos, a produção de
um estranhamento, uma deformação no reconhecimento? Pois o poeta
não apenas re-conta os mitos, os motivos do maravilhamento, a saber,
as histórias (estórias) de um “tempo em que tudo era falante”, como diz
Riobaldo – ele faz viver, dá vida a esse tempo, produz o espanto aqui
e agora, ou seja, a cada vez que participa da corrente de animação
que o move a falar e que ele faz mover outros a falarem. Para usar
uma imagem de D.H. Lawrence, o poeta faz um “rasgão para o aberto
e selvagem caos”, perfurando o guarda-sol que construímos para nos
proteger desse “vórtice intenso na sua duração sem fim”, para converter
o estranho em conhecido. E, assim, o poeta “‘descobre’ um novo mundo
dentro do mundo conhecido”, ele des-cobre, como Riobaldo, as “cores
do mundo” – que nos espantam. O poeta faz filozoofia – e o faz
vociferando.
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| marcelo reis de mello |

AS MANGAS
Para penetrar o ventre obsceno das mangas é preciso, antes de tudo,
roubá-las. Nas feiras todas as frutas são falsas. Roube-as. Roube-as em
segredo, em silêncio. As mangas que muito se anunciam são amarelas
como as outras, mas apodrecem rápido ou perdem misteriosamente o
sabor. Quando se vai comer, estão negras. E nunca, nunca abocanhe uma
manga pelas costas. As frutas traídas costumam intoxicar seus verdugos,
condenados a um estado mórbido de perpétua saciedade, ou búdica
ataraxia. Os padres católicos, alguns psicanalistas e quase todas as
religiões ensinam “a arte de abocanhar as mangas pelas costas”, mas
como não ensinam a arte de roubá-las (Santo Agostinho tentou a fruta
errada) estão fora de perigo. Pois bem. Pegue uma faca afiada, de
preferência entalhada com seus próprios ossos, e corte-a ao meio, sem
descascar. A noite contida na casca deverá prorromper a ovulação do
fogo e seu caroço engendrará, lentamente, um incêndio. Depois que a
fruta toda estiver convertida numa simples pedra brilhante e radiativa, leve-a cuidadosamente à boca. Incite-a primeiro com os lábios,
acalmando-a; depois busque instigá-la para que deslize sem acidentes
sobre o tobogã da língua em direção ao abismo erótico da garganta.
Não se preocupe com a queda. As mangas gostam de sonhar (parecendo-se neste aspecto com algumas pedras há muito esquecidas) precipícios novos, e - infantis que são - dependuram-se nas glândulas como
se em cipós. Alguns fiapos de luz ficarão insistentemente agarrados à
gengiva, nos vãos dos dentes, preenchendo a treva úmida da boca.
Feche os olhos ou abra-os bem para sentir como se desmancham dentro
de si as tripas à presença do fogo, a fervura do sangue rebentando as
veias, a sauna dos poros e as palavras que instantaneamente se descolam da pele caindo espedaçadas sobre os ossos, a fecalidade, afinal,
libertadora, o corpo descosturado, as mãos mergulhadas nos órgãos,
os olhos crepitando desorbitados contra o coração (que pode ser um
rio, um punhal, mas não um coração) talvez um mundo prorrompido, um
começo de incêndio, de orquestra, de sopros e tímpanos, tubos e réguas,
ou apenas esta mística manga se acinzentando no interior das chamas,
sim, esta efêmera, difícil, estranha partícula de carvão.
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METALURGIA

Rangem os dentes do sol no coração dos morcegos,
os intestinos amotinados na fiação da espada,
os fungos em parafuso na placenta das paredes
- rangem as facas rangem os dentes rangem as sementes de chumbo no tambor de um berro,
as frutas fraturadas sobre a mesa, as nuvens cravadas no ventre
dos aviões: Quantas florações de uma única ferida
não rangem, cruciantes, para fermentar
a argamassa violeta de um sonho?
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SEIS ENSAIOS SOBRE UM
Para Armando Freitas Filho

I
Armando: verbo
Ou nome próprio em que o erre interrompe
Ao menos uma possibilidade (correnteza contínua)
Pedra interposta
Ou furo possível: palavra: fôlego duro
Para futuros pulmões.
II
Nome, nume ou número
Que arma – no gerúndio – sobre si:
Inútil projétil.
III
Alguma doçura embaçando
Atrás dos óculos
(Com seu rosto oval, extenso)
Rochas e arrebentação.
IV
A nossa violência aguça
Com a velhice, n’est-ce pas?
O suor feito sargaço.
O sangue outrora espesso.

As mãos ossudas
Que buscam, infinitivas ou trêmulas
Um sol sem pressa.
V
Por fim
Aprender que sua alcunha pode ser
Seu rol: série, assonância, silvo.
E a couraça da ralé
Para a sedícia do falcão.
VI
Contra a treva
Um rosto: última capa
Do corpo
Ou nome: concreto
Armado
No ar (uma âncora?)
Flutua.

| vinícius lima |

de flauta silvestre

1.
piso em estrume florido à entrada da floresta pelo
caminho veludo
por onde andam erva e narciso com mãos estendidas de luz
invado o mundo invento do vento seus passos de árvore
crescendo o ar do inseto
todo céu todo lama todo tronco e arbusto
a partir de hoje os campos serão das abelhas
e suas pegadas de pólen estamparão meu corpo.

2.
põe o ouvido na terra e preste atenção ao murmúrio do rio
vozes cruzam suas veias
sabiá samba nas folhas coça cala comida
gambá grita dos cães sua fuga
tem quem percorra quilômetros atrás de si
basta olhar pro chão e tocar sua sombra
basta beber água gelada das montanhas
e sentir os peixes lamberem seus sonhos.
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3.
a boca de luz sorve a sombra que escorre do sexo azul
parede verde enclausurando duro deserto
rubis de olhos batendo água barrenta
e bico errante na mão de carvão
o fogo arrasta o fundo do rio
pra longe do grito que rompe a infância
o céu, o sol, o som
relva aberta na voz revelada
flor furacão.

4.
os animais afagam o fogo
respiram, firmes
movem-se no frio
inteiros
silenciosos
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de pré-história
(ou tratado das ontologias simétricas)

(os primitivos ritos do colibri)
hoje, caminhando pela rua, avistei um beija-
flor (prefiro colibri é sonoro, é veloz, é indígena) descansando sobre uma cerca elétrica e
pensei no poder da metáfora e me senti ligado
a ele e entendi o que foi e continua sendo neste
instante o big bang dentro de cada coisa que
respira este mundo.
(dançando contigo sob vivo orvalho)
mesmo que o mundo se dissolva em nossas
mãos e a chuva caia tristonha sobre nossos ombros e um raio corte nossa respiração ao meio
desenharemos com dedos mágicos nossas sombras em uma árvore e dela brotarão nossos sonhos e um filhote de lobo abrirá o mundo com
seu canto de fogo e viver será leve como uma
flor de acácia adormecida neste vale-útero. de
toda matéria escura que nos circunda a única
certeza que levo por esta trilha é seu sorriso
de colibri e seu calor penetrando meus ossos
enquanto a lua me acalma os nervos e beija
nossos olhos com sua luz antiga.
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(trazendo as coisas de volta à vida)
preciso relatar que hoje, às 18:22, diante de
um céu vermelho parado a 30 m de mim sob
a sombra de uma nuvem solitária sobre a chaminé desativada de um prédio de 03 andares,
descascado, entre antenas e para-raios, eu vi
o urubu do pescoço pelado e é como se o tempo mudasse seu ritmo e a paisagem se abrisse
como poncã madura por onde o sol mergulha
sua juba e girando a cabeça careca feita de
barro seco, enrugada, a ave dançava toda
parada por fora de repente, olhares cruzados,
fixos, fixas, grávidas de vento, as asas se movem. voamos.
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| henrique saidel |

HAMM: Sente em cima dele.
CLOV: Não posso me sentar.
HAMM: É verdade. E eu não posso ficar em pé.
CLOV: É isso.
HAMM: A cada um sua especialidade. (Pausa)
Alguém telefonou? (Pausa) A gente não ri?
CLOV: (Depois de refletir) Não tenho vontade.
HAMM: (Depois de refletir) Nem eu. (Pausa) Clov.
CLOV: Fale.
HAMM: A natureza nos esqueceu.
CLOV: Não existe mais natureza.
HAMM: Não existe mais! Que exagero!
CLOV: Nas redondezas.
HAMM: Mas nós respiramos, mudamos! Perdemos os
cabelos, os dentes! A juventude! Os ideais!
CLOV: Então ela não nos esqueceu.
HAMM: Mas você disse que não existe mais natureza.
CLOV: (Triste) Nunca ninguém pensou de modo tão
tortuoso como nós.
HAMM: A gente faz o que pode.
CLOV: Fazemos mal.
(Pausa)
HAMM: Você se acha

Fim de Partida. Samuel Beckett.
Fotografia: Lidia Ueta.

| limerson morales |

Processo

Aplausos para caírem cascas das mãos.
As caspas que caem das mãos.
Aplausos para as cascas de ovo.
Todos foram ovacionados.
Mas como seria possível,
com as mãos ou com as cascas?
E como seria possível sem as cascas?
Você coloca um cordão no meio dos próprios
pelos da coxa e fica vendo a resistência deles contra o vento?
O gato gago, fanho e canhoto, agora é um gafanhoto?
Esse cine é só para felinos com dentes nos olhos?
Ou teu work in process sempre foi um ready-made?
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Sobre uma risada alusiva

A respiração dos músculos relaxados cicatriza a noite
Dentro de todas as terminações do interminável
O nunca quebra ovos e renova o vento morte
O alongamento dos músculos da noite cicatriza o dia

A gata morde o muro azul deitada na parede azul
A vaca vem surgindo do outro lado do arbusto
A gata da parede azul dorme e tudo termina
A vaca vem surgindo em auto e bom eco

Se você escuta e pergunta se isso ainda é possível
Dentro da última leva de passes que penetram
É como uma risada dentro de uma saraivada
É uma risada alusiva que vem de para onde vai
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Queimadura dessas palavras em fibra

a cabeça ensopada do pequeno mergulho por aí afora
fora o bico comprido enredado de fumaça por si só
o pulso encosta na pálpebra e o olho articula
igual ao joelho na palma da mão
nessas estrias de fotografias
o barro cobre o gesso sobre o papel na
(pele) queimadura dessas palavras em fibra
o joelho do manequim
do tamanho da palma da mão
não dobra e não encosta no chão
os pulsos na altura dos olhos emulam “ai de mim”
mas o bico pra fora mergulha a cabeça na fumaça e volta
(e mergulha (e volta))
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Planta primata

No centro da selva concreta
Ao redor da planta primata
O chão que quase arrebenta
Levanta da seiva da planta
As vozes daquela palavra
De perto não tinha sentido
De nada no abrigo da boca
De cima uma luz silencia
Meu pai amarrado no poste
E o fora difere do dentro
E o certo está dentro do dentro
De volta aos tempos da pedra
Um bairro distante do outro
De volta aos tempos da pedra
O cego não vê quem é surdo
Agora que tudo despenca.
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Sobre esse primeiro livro

Nesse meu primeiro livro o corpo
Invisível avisa o teatro da vida
O monstro tem penas para tinta
Hidrográfica androginia na parede
Sem parede tem pernas para o céu
E vértebras previamente costuradas
Em datilografias e som de ampulheta
Você se apoia nele, e eu também,

A rivalidade interna da natureza
Na beleza dos braços esticados
Em cenas de amor liberta peso
E fala da cabeça de personagens
Em luta de seres minúsculos,
As marionetes sem serenata.
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ilustrações do livro Kunst Formen der Natur de Ernest Haeckel

Inútil andamento de finalidades

| andré vallias |

| henri michaux |

| ricardo corona tradução|

Re tr a to

dos

Ce troupeau qui vient là,
comme des pachydermes lents,
avançant à la file, leur masse
est et n’est pas. Qu’en feraientils? Comment la porteraient-ils?
Cette lourdeur, cette démarche
ankylosée n’est qu’un parti qu’ils
ont pris pour échapper à leur
légèreté qui les épouvante à la
longue.
Et va le cortège des énormes
baudruches qui essaie de s’en
faire accroire.
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M ei dosem s

Esse bando que vem lá, feito
lentos paquidermes, avançando
em fila, sua massa é e não é.
O que fariam com ela? Como
a carregariam? Esse peso, esse
jeito anquilosado não passa
de uma maneira que adotaram
para escapar de sua leveza que
lhes apavora com o tempo.
E segue o cortejo dos enormes
balões tentando se fazer
convencer.

Ils ont mis des gants pour se
rencontrer.
Dans le gant, on trouve une
main, un os, une épée, un frère,
une sœur, une lumière, cela
dépend des Meidosems, des
jours, da chances.
Dans la bouche on trouve une
langue, un appétit, des mots,
une douceur, l’eau dans le puits,
le puits dans la Terre. Cela
dépend des Meidosems, des
jours, des chances.
Dans la cathédrale de la
bouche des Meidosems, ils font
aussi claquer des pavillons.

Teriam posto luvas para o
encontro.
Dentro da luva, encontra-se
uma mão, um osso, uma espada,
um irmão, uma irmã, uma luz,
depende dos Meidosems, dos
dias, da sorte.
Dentro da boca, encontrase uma língua, um apetite,
palavras, uma doçura, a água
no poço, o poço na Terra. Isso
depende dos Meidosems, dos
dias, da sorte.
Na catedral da boca dos
Meidosems, eles também fazem
estalar os pavilhões.
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Quand ils ont des soucis, leur
tête se creuse, en jatte, en
baquet, mais vide, de plus en
plus vide, quoique de plus en
plus grand, et ferait presque
éclater leur crâne.
Quand deux choses ne leur
plaisent pas, entre lesquelles il
leur faudrait choisir et décider,
quand, entre deux décisions à
prendre, chacune désagréable
et génératrice probable
d’autres désagréments mais
difficiles à suivre à l’avance,
ils n’arrivent pas à donner la
préférence à l’une sur l’autre,
qui continue en quelque sorte,
à chaque instant, de sonner
de la cloche, ils agissent alors
en reculant de plus en plus
dans leur tête qui fait le vide
devant le problème tracassant
qui ne les tracasse pas moins
pour cela, vide douloureux qui
accupe tout, sphère de néant.
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Quando têm preocupações, suas
cabeças ganham uma cavidade,
em forma de tijela, de cuba,
mas vazia, cada vez mais vazia,
embora cada vez maior, e
quase estoura seus crânios.
Quando duas coisas não lhes
agradam, entre as quais
teriam que escolher e decidir,
quando, entre duas decisões
que devem ser tomadas,
ambas desagradáveis e
prováveis geradoras de outros
dissabores, mas difíceis de
seguir antecipadamente, eles
não conseguem dar preferência
a uma ou a outra, insistindo de
certa forma, a cada instante,
em dar o sinal, então eles agem
recuando progressivamente
em sua cabeça que se esvazia
diante do problema maçante
que nem assim deixa de lhes
chatear, vazio doloroso, que
ocupa tudo, esfera do nada.

Il lui est sorti du nez une espèce
de lance courbe. Elle vient de se
former. C’est un balancier.
Il leur en faut presque toujours
des balanciers aux Meidosems,
quoique ça les gêne souvent
terriblement, comme on pense
bien, et dans la marche et à la
course; et dans les rencontres.
Souvent vous voyez des
Meidosems parfaitement
arrêtés, alors qu’il n’y a pas de
quoi s’arrêter, sauf que leurs
balanciers se sont pris dans
des poutres, dans des perches,
ou dans les balcons d’une
maison ou simplement dans les
balanciers les uns des autres
et ne peuvent plus avancer,
attendent peut-être de périr ou
d’être enfin dégagés avec de
gros risques par quelque cassetour qui détermine avec divers
accidents l’Accident libérateur.
Pour s’éviter de tomber en
pareil engrenage de balanciers
ils avancent plus volontiers en
cortège, que seuls ou en groupes
désordonnés.

Saiu-lhe do nariz uma espécie
de lança curva. Ela acaba de se
formar. É um balanço.
Meidosems quase sempre
precisam de balanços, embora
isso muitas vezes lhes incomode
terrivelmente, como se pode
imaginar, e na caminhada e na
corrida; e nos encontros.
Frequentemente os Meidosems
são vistos completamente
parados, ao passo que não há
motivos para estarem parados,
a não ser que seus balanços
estejam presos em umas vigas,
em umas varas, ou nas sacadas
de uma casa, ou simplesmente
nos balanços dos demais que
não podem mais seguir, talvez
esperando perecer ou serem
finalmente desembaraçados,
com grande risco, por algum
esguicho/estroção, que por
meio de acidentes diversos,
determine o Acidente libertador.
Para que se evite cair em
semelhante engrenagem
de balanços, eles avançam
voluntariamente em cortejo ao
invés de sozinhos ou em grupos
desordenados.
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Les pattes qui le font courir
au bout du monde ne sont pas
poiluies, ne sont pas soutenues
d’os, ne sont pas accrochées à
un bassin solide circulaire.
Elles sont comme des gommes,
comme de l’ennui qui court.
Les rosées de l’herbe des
prairies ne s’attachent pas à
elles.
Les pattes qui font courir les
Meidosems ne sont pas les
pattes qu’il plairait aux bêtes
d’avoir pour courir vite, quand
la victime est en vue et si bonne
dans son soubresaut... quando
on arrive jusqu’à elle.
Non, ce ne sont pas ces patteslà.
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As patas que ele usa para
correr até o fim do mundo
não são felpudas, não estão
sustentadas por ossos, não estão
presas em uma sólida cavidade
circular.
São como borrachas de apagar,
como o tédio predominante.
Os orvalhos da grama dos
prados não se aderem a elas.
As patas que os Meidosems
usam para correr não são as
patas que os animais gostariam
de ter para a veloz corrida,
quando avistam a vítima, tão
apetitosa em seu sobressalto...
quando se aproximar dela.
Não, não são essas as patas.

Ici est la ville des murs. Mais
les toits? Pas de toits. Mais les
maisons? Pas de maisons. Ici est
la ville des murs. Plans en mains,
vous voyez constamment des
Meidosems chercher à en sortir.
Mais jamais ils n’en sortent.
A cause des naissances (et les
morts momifiés occupent une
place toujours plus grande
entre les murs) à cause des
naissances, toujours plus de
gens. Il faut construire de
nouveaux murs entre les murs
déjà existants.
Il y a de longs entretiens
meidosems dans les murs, sur
Cela qui serait sans murs, sans
limites, sans fin et même sans un
commencement.

Aqui está a cidade dos muros.
Mas e os telhados? Não há
telhados. Mas e as casas? Não
há casas. Aqui está a cidade
dos muros. Frequentemente se
vê Meidosems, mapas em mãos,
tentando sair dela. Mas eles
nunca saem.
Por causa dos nascimentos (e
os mortos mumificados ocupam
um lugar cada vez maior
entre os muros) na causa dos
nascimentos, cada vez mais
gente. É preciso construir
novos muros entre os muros já
existentes.
Entre os muros acontecem longas
conversas meidosems, sobre
Aquilo que seria sem muros, sem
limites, sem fim e mesmo sem um
começo.

Pour deviser avec les vautours
et avec les aigles qui passent
à grande distance, ils édifient
en une matière ferme de
grands arbres, plus élevés que
tout arbre, de beaucoup, et
capables, pensent-ils, de faire
rêver les oiseaux eux-mêmes
et de leur faire comprendre
directement combien en somme
ils sont pareils, Meidosems et
oiseaux.
Mais les oiseaux ne s’y sont pas
laissé prendre, sauf quelques
“mouchetis” de passereaux
qui mettraient leur nid sur une
lance, pourvu qu’il y ait des
Meidosems proches et de la
nourriture et de l’agitation sans
conséquence.
Parfois une volée d’oiseaux
des îles ou une bande de
migrateurs est signalée, se pose
sur les plus hautes branches
pour jacasser quelques instants
et repart sans chercher aucun
rapport avec les Meidosems
déçus, mais jamais tout à fait
déçus, et qui attendent toujours.
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Para conversar com os abutres
e as águias que passam a
grande distância, eles erguem
em material resistente enormes
árvores, mais altas do que
qualquer outra árvore, muito
mais, e capazes – pensam
eles – de fazer sonhar os
próprios pássaros, fazendoos compreender diretamente
o quanto, no fundo, eles são
parecidos, Meidosems e
pássaros.
Mas os pássaros não se
deixam enganar, exceto alguns
pardaizinhos de gesso que
colocariam seu ninho sobre uma
lança, contanto que houvesse
Meidosems por perto, e comida
e uma agitação sem grande
importância.
Às vezes, surge uma revoada
de pássaros das ilhas ou um
bando de aves migratórias,
posicionam-se sobre os galhos
mais altos para tagarelar
por alguns instantes e partem
novamente sem procurar relação
alguma com os Meidosems
decepcionados, mas nunca
completamente decepcionados,
e que continuam aguardando.

Les tiges montantes où ils
prennent place conduisent à
une terrasse ouverte. Il y a
beaucoup de tiges montantes.
Elles ne font pas de bruit. Il
y a beaucoup de terrasses.
Mais ce ne sont jamais que des
terrasses et il faut tôt ou tard
redescendre à cause de choses
dont on a besoin.
Ensuite, vite, remonter.
Les plus nombreux effords
passent à trouver les tiges qui
montent. On n’a pas toujours la
sienne. Il faut que l’impatient se
mette avec un autre qui fasse
fonctionner la sienne, grande
celle-là et où il emporte quantité
de Meidosems.
Arrivé en haut, l’autre se fait
payer en bruits. De là les
vacarmes épouvantables à
telle ou telle terrasse, si elle est
spacieuse. D’ailleurs presque
toute terrasse est libératrice de
cris.

Os caules trepadores onde
eles se instalam conduzem a um
terraço aberto. Há vários caules
trepadores. Não fazem barulho.
Há vários terraços. Mas ele
nunca são mais do que terraços
e mais cedo ou mais tarde é
preciso tornar a descer devido
às coisas de que necessitam.
Depois, rapidamente, subir de
novo.
Os vários esforços passam a
encontrar os caules trepadores.
Nem todos têm o seu. O
impaciente terá que se juntar a
outro para que o seu, grande,
possa funcionar, levando muitos
Meidosems.
Ao chegar lá em cima, o outro
se faz pagar com ruídos. Daí
a medonha algazarra em tal e
tal terraço, se aí houver espaço.
Aliás, quase todo terraço é um
liberador de gritos.

A tradução tem por referência a edição La
Vie dans les plis. Œuvres complètes, tomo
II. Organização de Raymond Bellour em
colaboração de Ysé Tran. Collection Bibliothèque
de la Pléiade (n° 475), Paris: Gallimard, 2001.
(NT)
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| telma scherer |

eu não sei escrever a máquina
a máquina com a qual escrevo
é meu próprio corpo
escrever é ser sua própria máquina
todo o ser é sua própria máquina
eu não sei maquinar
o sistema judiciário de mim mesma
onde não há provas, nem calendário
eu só sei desescrever
meu próprio estado de mim mesma
eu mim mesma má
eu mim mesma máquina
eu mim mesma o eterno calendário
de meses se sucedendo
com dias abertos, dias fechados
dias azuis de pés burilados
e dias para balanço
para coleta de sangue e de provas
onde eu mesma me saúdo e me rasuro
como se fosse
uma sala toda branca

o sistema de arte
tem horror à sala branca
eu sou branca
não inteira
meus lábios não são brancos
meus pés
minha voz, meus tornozelos não são brancos
eu sou
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a sala é branca
o sistema de arte tem horror ao que não é
também tenho horror do sistema judiciário do
sistema de arte de mim mesma

mas pensando bem
toda sala é branca
toda sala é
e eu sou meu próprio espaço aberto
com redes lançadas ao mar
e alamedas
todo espaço poderia ser sem medo
mas as salas
brancas
também se fecham sobre si mesmas
uma sala é um espaço com limites
todo suporte é um limite
há quem suporte o seu próprio corpo,
sua própria sala
sua própria rede e sede de peixe
não faço sala nem para mim mesma
sou também minha própria sombra
meu próprio insuportável
meu próprio céu
minha própria não-sala
- que às vezes é
quando não quer e também tem seus limites, medos, meandros
eu sou
minhas próprias paredes
sou
minha própria pele branca
meu próprio refletor
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meu próprio calendário
minha própria dor
o sistema de arte não tem horror à pele branca
mas teme a pele
e tudo o que cheira e goza
e tudo o que sabe a sua própria sala

não sou um espaço confortável
sei a sangue e sede
nos cinco hemisférios

***
vá de retrum, retrocesso. você pensa que tudo pode, mas esqueceu as janelas
abertas, qualquer um pula para dentro do seu centro.
e depois, puxe a cortina. veja daqui mesmo onde picharam o seu nome
no espelho do olho da rua.
vá de retrum, retrocesso. que eu aqui sei do meu bote.
comprar mais um pouco de paz, seja com gin ou com ginástica, planejar parricídios
e prestar-se ao trabalho de parto, isso ninguém quer.
não é apenas porque sou mulher, é porque os muros são falsos
e os passados passam mais rápido do que se imagina.
depois voltam com cheiro de estar por cima, mas não. nem acima nem abaixo.
é de retrum, vá de retrum.
não compro amor fabricado na China. nem embarco em barcos furados. também,
não importa, esses portos se desfazem com o primeiro vendaval.
e há porcos e vendilhões de templos em todos os espaços parados.
por isso, avante.
e feche a porta, adiante, que ninguém tem mais tempo não.
você chegou atrasado, retrocesso. já até picharam e mijaram em você por todos os
lados.
e tá na hora do meu almoço, agora.
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***
se há salas escuras no meu corpo, recônditos nos quais se escondem vícios e
verdades, salas fechadas, portas estanques onde o sangue é mais denso, se há veias
entupidas como a velha biblioteca, se há sussurros macios que a gente não ouve, e
ali, nesse canto desencanto, se esconde a voz de algumas andorinhas, então é hora
de retroceder um pouco. e chegar talvez ao tambor, talvez à terra. minha língua
queria lamber uma voz, devagar, sugar cada pedaço de vento que surge do lado
de dentro de outro corpo, para abrir ao menos uma dessas grossas janelas.

***
Amo Kokoschka
e um caderno sem linhas.
Por isso, desespero de dúvidas
e não sei recomeçar.
A mão pesada das manhãs
o vacilo da imagem
a nudez e a exasperação
pesam.
Amo a boneca de pano
que Kokoschka encomendou
como trunfo e tropeço
para a sua solidão.
Amo cada silêncio
que a sombra de Rilke, o rival,
provocou
na sua pequena Alma.
Amo a alma pouca

59

e namorada
dos homens traídos
que não cabem em si,
como o desenho
não quer caber na página.
Amo os ruídos das motos vizinhas
que acompanham o fluxo
de um caderno sem linhas
que não ouso nem riscar.
Com Kokoschka, é tudo
zonzo assim, é tudo gonzos.
Há pedaços de nuvem
guardados em algum lugar
de antes do amanhecer.
Começa o dia
e pulsa
essa ardência de gizes,
de lápis, pastéis
sempre poucos para a minha fome.
Kokoschka pinta no céu
o avião que recém passou.
As espátulas estão limpas,
o cavalete quebrado,
o caderno acariciado
como se fosse deus.
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Só quem sabe reclamar das bombas
– só quem manda a guerra
um pouquinho mais para lá
pra não riscar um Rubens –
sabe morrer decentemente.
A coragem de Kokoschka é brumas
de um nunca permanecer.
Que barba nenhuma danifique
as cores de um certo quadro
que eu guardo na memória
entre dutches e dunas,
perfumado de sonho.
Já Kokoschka
não preciso nem lembrar
nem lamber.
Ele vive
em cada galho,
em cada gole de café.
É um mago de mãos brandas,
o dia, a amanhecer
apesar das tintas.
Kokoschka me diz, de leve:
quem sabe rosnar é o leão
que nunca se olhou no espelho.
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