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patricia lockwood
tradução de sofia mariutti

piada de estupro

A piada de estupro é que você tinha dezenove anos.

A piada de estupro é que ele era seu namorado. 

A piada de estupro tinha um cavanhaque. Um cavanhaque. 

Imagine a piada de estupro se olhando no espelho, vendo sua 
imagem perfeitamente refletida e se aprumando pra ficar mais 
parecida com uma piada de estupro. “Aaah”, ela pensa. “Isso. 
Um cavanhaque.”

Nada contra. 

A piada de estupro é que ele era sete anos mais velho. A piada 
de estupro é que você conhecia ele há anos, desde quando era 
jovem demais para ser interessante pra ele. Você gostava desse 
uso da palavra interessante, como se você fosse uma amostra 
de conhecimento que alguém pudesse morrer de vontade de 
adquirir, assimilar, e cuspir de volta numa forma diferente pela 
sua boca de cavanhaque.

Aí de repente você estava mais velha, mas não tão velha assim.

A piada de estupro é que vocês estavam bebendo coolers. Coolers! 
Quem bebe coolers? Só quem é estuprado, segundo a piada de 
estupro. 
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A piada de estupro é que ele era segurança de festa, e ganhava 
a vida mantendo as pessoas do lado de fora. 

Você não!

A piada de estupro é que ele andava com uma faca, que ele 
gostava de mostrar pra você, e que ele virava e revirava como 
se fosse um livro. 

Ele não estava te ameaçando, isso você entendia. Ele só gostava 
muito daquela faca. 

A piada de estupro é que uma vez ele quase matou um cara 
que ele arremessou por uma vitrine de vidro laminado. No dia 
seguinte, quando ele te contou, estava tremendo, o que você 
entendeu como evidência da sensibilidade dele. 

Como é que uma amostra de conhecimento pode ser estúpida? 
Mas claro que você tinha que ser tão estúpida. 

A piada de estupro é que às vezes ele te dizia que vocês iam 
fazer algum programa de casal e aí te levava para a casa do 
melhor amigo dele, o Peewee, e fazia você assistir luta-livre en-
quanto eles todos ficavam chapados. 

A piada de estupro é que o melhor amigo dele se chamava Peewee.

ok, a piada de estupro é que ele venerava aquele lutador, The Rock.

Tipo, o cara era completamente apaixonado pelo The Rock. 
Ele achava tão incrível o que ele fazia com a sobrancelha. 

A piada de estupro é que ele chamava luta-livre de “novela para 
homens”. Homem também gosta de drama, ele garantia pra você.

A piada de estupro é que a estante de livros dele era simples-
mente uma pilha de volumes sobre serial killers. Você confundiu 
isso com um interesse em história, e baseada nesse mal-enten-

dido uma vez deu a ele um exemplar de Meu século, do Günter 
Grass, que ele nunca sequer tentou ler. 

Vai ficar mais engraçado. 

A piada de estupro é que ele tinha um diário. Eu me pergunto 
se ele escreveu sobre o estupro no diário. 

A piada de estupro é que um dia você leu o diário, e ele fala-
va de outra menina. Ele a chamava de srta. Geografia, e dizia 
que “já não sentia aquelas vontades quando olhava pra ela”, não 
desde que te conheceu. Por pouco, srta. Geografia!

A piada de estupro é que ele foi aluno do seu pai no colegial – 
seu pai dava aula de História das Religiões. Você o ajudava a 
esvaziar a sala de aula no fim do ano, e ele te deixava levar para 
casa os livros didáticos mais surrados.

A piada de estupro é que ele te conheceu quando você tinha 
doze anos. Uma vez ele ajudou sua família a se mudar para ou-
tro estado, e você foi de carro de Cincinnati até St. Louis com 
ele, só vocês dois, e ele foi delicado com você, e vocês conver-
saram o caminho todo. Ele ficou mascando tabaco o tempo in-
teiro, você disse que ele era nojento e ele riu, e cuspiu o líquido 
pelo cavanhaque numa garrafa de Mountain Dew. 

A piada de estupro é que vamos combinar, você devia ter per-
cebido o que estava por vir. Esta piada de estupro está quase se 
escrevendo sozinha. 

A piada de estupro é que você estava de barriga para baixo. 
A piada de estupro é que você estava usando um colar verde 
bonito que sua irmã tinha feito pra você. Depois você cortou 
esse colar em pedacinhos. O colchão tinha um toque específi-
co, e sua boca aberta contra ele tinha um toque específico, como 
se você estivesse falando, mas você sabe que não estava. Como se 
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sua boca estivesse aberta num futuro a dez anos dali, recitando 
um poema chamado “Piada de estupro”. 

A piada de estupro é que o tempo é diferente, torna-se mais 
horrível e mais habitável, e acomoda sua necessidade de ir mais 
fundo nele.

Exatamente como o corpo que, mais do que uma forma con-
creta, é em si uma capacidade. 

Você sabe que o corpo do tempo é elástico, suporta quase qual-
quer coisa que você faça com ele, e cicatriza rápido. 

A piada de estupro é que claro que teve sangue, que nos seres 
humanos fica tão perto da superfície. 

A piada de estupro é que você foi pra casa como se nada tivesse 
acontecido, e riu daquilo no dia seguinte, e no dia depois do 
dia seguinte, e quando você contou para as pessoas você riu, e 
essa era a piada de estupro. 

Levou um ano até você contar para os seus pais, porque ele 
era como um filho para eles. A piada de estupro é que quando 
você contou para o seu pai, ele fez o sinal da cruz na sua testa e 
te disse “Eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo”, o que, mesmo em seu total 
equívoco, foi tão absolutamente fofo. 

A piada de estupro é que você ficou louca pelos cinco anos 
seguintes, e teve que mudar várias vezes de cidade, e teve que 
mudar várias vezes de estado, e dias inteiros escorreram pelo 
ralo pensando em por que aquilo tinha acontecido. Tipo, você 
ia olhar seu quintal e de repente o quintal não estava lá, era 
como se você estivesse olhando para o centro da Terra, que 
reproduzia o mesmo evento vermelho perpetuamente. 

A piada de estupro é que depois de um tempo você não estava 
mais louca, mas por pouco, srta. Geografia.

A piada de estupro é que pelos cinco anos seguintes tudo o 
que você fazia era escrever, e nunca sobre você, sobre qualquer 
outra coisa, sobre maçãs na árvore, sobre ilhas, poetas mortos 
e as minhocas que os oxigenavam, e não havia corpo presente 
no que você escrevia, ele estava em algum outro lugar. 

A piada de estupro é que no fim isso aqui não tem artifícios. A 
piada de estupro é que você não escreve sem artifícios. 

A piada de estupro é que se você escreve um poema chamado 
“Piada de estupro”, você está pedindo para ele se tornar a única 
coisa que as pessoas vão lembrar de você. 

A piada de estupro é que você perguntou por que ele fez aquilo. 
A piada de estupro é que ele disse que não sabia, tipo, o que 
mais uma piada de estupro poderia dizer? A piada de estupro 
disse que você é que estava bêbada, e a piada de estupro dis-
se que você lembrou tudo errado, o que fez você rir alto por 
um longo segundo fracionado. Os coolers não eram Bartles & 
Jaymes, mas seria mais engraçado para a piada de estupro se 
fossem. Era algum sabor de menininha, tipo Passionate Mango 
ou Destroyed Strawberry, que você entornou sem pestanejar e 
com toda a confiança, no coração de Cincinnati, Ohio. 

Será que piadas de estupro podem ter alguma graça, essa é a 
questão. 

Será que alguma parte da piada de estupro pode ser engraçada. 
A parte em que ela acaba – haha, brincadeirinha! Embora você 
tenha sim sonhado em assassinar a piada de estupro por anos, 
derramando todo seu sangue, e contando a piada desse jeito. 
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A piada de estupro clama por seu direito de ser contada. 

A piada de estupro é que foi bem assim que aconteceu. 

A piada de estupro é que no dia seguinte ele te deu o disco Pet 
Sounds, do Beach Boys. Sério mesmo. Pet Sounds. Ele pediu 
desculpas e aí te deu o Pet Sounds. Isso é um pouquinho en-
graçado, vai. 

Admita.

andréa catrópa 
1 poema

círculo literário

i.

Pretérito imperfeito
(verbo: suicidar-se)

O harakiri de um poeta
com sua caneta,
nada extraordinário,
só um pouco incomum
alguém destruir
um eu ricamente
nutrido por belas 
imagens, e manchar
de azul, nos últimos
estertores, um sangue
que era tão vermelho.

Presente
(verbo: ampliar)

Poeta morto, poeta
posto. Vamos ouvir
o que está na boca
do povo, ver se dá
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para aproveitar. Já
passamos da hora
de democratizar 
esta arte de elite.
Vamos lá?

Futuro do pretérito
(verbo: disseminar)

Ah, as elites
não leem
também?
Bom, talvez
morto
nosso 
poeta
conquiste
o feito
interdito 
em vida
e não
encontre
empecilhos
para assombrar
mansões
barracos
escritórios
das multinacionais.

ii.

Futuro do presente
(verbo: substituir)

A jovem promessa
arma sua tática, 
o livro de estreia
será como uma
revista de fofocas
com o perfil
em versos
de célebres e babacas.

(verbo: mitificar)

Silvio Santos
é um mito. 
Não se deixa 
poemar. São
tantas facetas,
e todas igualmente
planas. Seria uma 
miragem no deserto,
com seu riso de
camelo? Seria 
possível para um
reles, imitar o
acaju de seu 
cabelo?
Sinceramente
não quero ironizar
alguém que embalou
tantas de minhas 
tardes.
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(verbo: circular)

Talvez um cubismo
com bundas e peitos
da playboy seja viável
e, sobretudo, artístico.
Primeiro separamos
tudo em uma linha
do tempo. Pré e pós
a popularização
do silicone,
pré e pós
photoshop.
Meu deus,
assim, tão
fácil, 
chegamos 
à Pré-História.

iii.
Presente
(verbo: murchar)

Os caminhos da arte
são excitantes, mas é
verdade que, com tanta
carne amputada, dei uma
broxada. Logo eu, que 
tenho tanto tesão pelo
que faço.

(verbo: esvaziar)

A última onda 
é algo que logo
passa. Como
mesclar o
efêmero com
o imperativo
universal desta
arte? Como não
pular da categoria
de jovem promessa
para legítima farsa?

iv.

Pretérito perfeito
(verbo: recolher)

A melancolia 
da idade já
embota esta
busca. A ousadia
é necessária, mas,
clichê dos clichês,
me sinto como o
pobre metaleiro
que no palco
teme se lançar
para o mosh.
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(verbo: aproveitar)

E eis que a
insistência
se transforma
em coerência. 
E a crítica, com
seus dedos
curvos de fada,
pinça minhas 
qualidades.
Com esta 
reputação,
finalmente
posso
escrever
o poema
em que
finamente
descrevo
um vaso
de mármore.

leonardo villa-forte
depoimento

o texto ao redor

Dez 2011  
As cadeiras de estofado marrom escuro acomodam Sophie 
Lewis, Hilary Kaplan e a mim na plateia do Odeon, imponente 
cinema na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Está em curso 
o festival CulturaDigitalBr. No palco, Kenneth Goldsmith fala 
sobre o UbuWeb, maior site-arquivo de poesia e arte de van-
guarda do mundo, criado e curado pelo próprio. Goldsmith 
diz que ninguém está utilizando procedimentos de apropria-
ção para fazer literatura. Como assim, ninguém?, penso abrin-
do os braços para Sophie, que levanta as sobrancelhas. Claro, 
Goldsmith falava em termos gerais, referindo-se a como tais 
procedimentos são minoritários no fazer literário – ao menos 
de maneira declarada. Almoçamos no Amarelinho com par-
ticipantes do festival. Sento ao lado de um artista australiano 
que é a cara do Pasolini. Ele conta que trabalha na criação de 
narrativas via aplicativos de celular. Yeah, man, that’s the prin-
ciple of seeing stories everywhere, digo enquanto emborcamos 
um copo de cerveja, e logo reparo em seus olhos arregalados, 
e na maneira como ele repete a frase, yeah, the principle of 
seeing stories everywhere. Como programa pós-almoço, sugi-
ro andarmos até o Teatro Glauce Rocha. Lá, falo um pouco 
da exposição “Escritor de Parede”. Goldsmith olha tudo com 
interesse e me pergunta: Is there anything outside? Eu digo que 
não. You should put it out there, in the streets.
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Jul 2013  
Manifestações tomam as ruas. Algo de inédito acontece com o 
Brasil e com a minha geração, ainda que os protagonistas se-
jam um pouco mais novos. A rua é o ponto de ebulição. Cada 
uma das minhas atividades – traduzir, revisar, editar, estudar, 
escrever – se dá em ambiente fechado, inevitavelmente entre 
quatro paredes. Sinto vontade de fazer algo na rua.

Nov 2011  
A exposição “Escritor de Parede” é inaugurada no saguão do 
Teatro Glauce Rocha. De um lado do espaço, textos de Alice 
Sant’Anna, Ismar Tirelli Neto, Domingos Guimaraens, Diana 
de Hollanda, Rafael Sperling, Ramon Nunes Mello e meus, 
com tratamento gráfico de Maria Beatriz Machado; do outro 
lado, uma instalação textual do Coletivo Gráfico. Há pufes e li-
vros disponíveis. O espaço se propõe como uma ilha de leitura 
gratuita aberta a todos e qualquer um no Centro do Rio.

2012   
Conversas com Bia Machado sobre como gostaríamos de fazer 
uma segunda edição da “Escritor de Parede”. Elaboramos pro-
jetos. Esbarramos na necessidade de espaço, de produção, de 
edital, de grana. Bia me apresenta o trabalho de Jenny Holzer. 
Fico fascinado.

Mar 2013  
Início do mestrado. Passo a estudar de modo mais sistemá-
tico. Arthur Danto, Vilém Flusser, Lev Manovich, Silviano 
Santigo, Marjorie Perloff sobre Malevitch, os futuristas rus-
sos, Ana Pato sobre Dominique Gonzalez-Foerster... A carga 
de leitura aumenta e, com ela, o tempo sentado numa cadei-
ra, seja numa sala de aula, numa biblioteca ou em casa. Cada 
uma das minhas atividades – traduzir, revisar, editar, estudar, 

escrever – se dá na posição sentado. Em casa, tento ler e escre-
ver deitado. O pescoço sofre. Sinto vontade de fazer algo que 
coloque o corpo em outras posições. Levantado, agachado, seja 
como for, preciso de movimento.

Nov 2011  
Numa oficina, Gonçalo M. Tavares fala da leitura como um ata-
que aos livros. As folhas da apostila que ele nos dá – um conjuto 
de fotocópias de livros da sua biblioteca – é repleta de sublinha-
dos, setas, anotações e grifos. O que é um grifo? Uma tentativa 
de sequestrar um trecho? Fazer com que ele fique conosco por 
mais tempo? Capturá-lo com a mão e o coração, talvez. Assim, 
teremos do trecho grifado não só a lembrança – fugidia – do 
que ele diz, mas também a lembrança de termos com ele uma 
relação física. Atuamos em cima daquele trecho, criamos um 
gesto que agora nos liga a ele. Quando atacamos dessa forma 

Copacabana, RJ
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um trecho de livro, é como fazer saber que em algum lugar há 
uma memória de quem éramos no momento em que o lemos. 
Se quiser conhecer uma pessoa, leia os grifos nos livros dela. 
Mas... e se liberássemos esses trechos impregnados de afeto, 
memória e significado pessoal não para nosso amigo mais pró-
ximo, nossa companhia de cada noite; e sim para alguém que 
não fazemos a menor ideia de quem seja? Num lugar em que 
nunca esperariam encontrá-lo?

Jul 2011  
Começo um emprego novo no Centro. Nos horários de almo-
ço, procuro lugares para ler. Tudo é ruidoso ou desconfortável. 
Tento me acomodar num pátio de centro comercial, nos ban-
cos de uma igreja, num restaurante. Nenhum me recebe bem. 
A cidade facilita encontros com a música, com o audiovisual, 
com artes gráficas e outras, mas dificulta o ato da leitura – ao 
menos a leitura de livros, visto que textos publicitários estão por 
todos os cantos, inclusive sem ninguém nos perguntar se apro-
vamos ou não a colocada de determinada propaganda em certo 
local do nosso caminho. Não seria isso um abuso? Percebo: não 
é o acesso ao texto que é dificultado, e sim o acesso a um conteú-
do específico – a literatura publicada em livros. Penso que seria 
preciso uma reação. Vejamos um concerto de música. Nele, a 
plateia se relaciona consigo mesma, basta olhar para a pessoa 
que está ao seu lado e você a verá dançando, cantando ou boce-
jando. De alguma forma ela estará se relacionando com a arte 
apresentada. No cinema, igualmente: o espectador pode en-
xergar a um outro espectador assistindo ao filme. Já os leitores 
de um livro são invisíveis uns aos outros enquanto realizam o 
ato da leitura – estamos na maior parte sozinhos ou no máxi-
mo a dois em nossas casas, escritórios, mesas. Como fazer para 
que um leitor enxergue outro leitor lendo? Como fazer para 
que pessoas vejam outras pessoas lendo juntas o mesmo texto?

Out 2013  
Ana Hupe e Rodrigo Lopes convidam para uma tarde numa 
espécie de oficina de fluxos criativos no ateliê de Ana na Lapa. 
Pintamos livremente com tinta preta em papel pardo e depois 
colamos os papéis num tapume de obra na rua em frente. Ana 
pede que eu fale da minha relação com a escrita e das minhas 
colagens da série MixLit. A tarde é tão animadora que saímos 
de lá com a sugestão de que alguém proponha uma nova ação 
para um próximo encontro. 

Jan-dez 2013 
Reduzo a frequência de postagens no blog MixLit – O dj da Li-
teratura. Em vez de me colocar na posição de quem traça cone-
xões entre páginas de diferentes livros, construindo um trajeto 
específico por entre elas; meu desejo passa a ser o de oferecer 
algo que possibilite aos leitores e visitantes a fabricação da sua 
própria cola-percurso entre os textos de diversas procedências. 
Quero que o resultado dependa menos de mim e mais do cole-
tivo, do acaso, dos outros, do imprevisto.

Out 2011  
Vou assistir à peça Rebú!, de Jô Bilac, no Teatro Glauce Rocha. 
O projeto entre está gerindo o espaço e a sua programação 
naquele semestre. Na saída, comento com Lopes, produtor do 
entre, sobre como venho sentindo falta de lugares para ler na 
cidade. Imediatamente arquitetamos juntos uma ocupação li-
terária para o saguão do Glauce Rocha. Chamaria-se “Escritor 
de Parede”.

Nov 2013  
Num ponto de ônibus na Pinheiro Machado deparo com Neymar 
de cueca e cara de mau num cartaz me dizendo “Ouse ser bra-
sileiro”. Não entendo. 
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Nov 2013  
Pego a bicicleta, é fim de tarde, vou de Laranjeiras até a Lapa 
pedalando. Pela primeira vez me dou tempo para observar de 
perto a Escadaria Selarón. Num dos não sei quantos azulejos, 
leio que amigos de várias partes do mundo enviavam azulejos 
para Selarón. Imagino como seria se todos aqueles quadradi-
nhos fossem páginas de livros. No dia seguinte, envio um email 
para Ana sugerindo que num próximo encontro todos levemos 
fotocópias das páginas favoritas dos nossos livros favoritos e 
montemos um mural na rua. 

Dez 2013  
Manhã de domingo. Ana, Lopes, Fernanda Lucas e eu nos en-
contramos no ateliê de Ana. Temos por volta de cem cópias de 
páginas de romances, contos, poemas, ensaios, quadrinhos; tex-
tos escolhidos por nós e pelas artistas Maria Beatriz Machado e 
Lucenne Cruz, que não puderam comparecer. Grifamos nossos 
trechos preferidos em cada página e as colocamos no chão do 
ateliê, testando formatos. Saímos às ruas da Lapa e Centro. Ca-
minhamos por quase meia hora em busca do ponto perfeito. Há 
bons tapumes, mas qualquer coisa neles é retirada pelo poder 
público. Outras paredes atraentes são as de prédios ou estacio-
namentos privados, onde sem dúvida seríamos importunados 
pelo porteiro. Avistamos um casarão velho e carcomido. Parece 
abandonado. Os pequenos tapumes que cobrem as janelas até o 
meio indicam, no entanto, que há ocupação. Tentamos enxer-
gar se há alguém lá dentro e não vemos nada. Estamos na Rua 
Carlos Sampaio, 41, perto da Praça da Cruz Vermelha. A facha-
da é irregular, crispada, desnivelada. Nela sobrevivem pixações 
em preto e vermelho e pedaços de cartazes anunciando traba-
lhos com búzios e cartas. Passa pouca gente. Estamos cansados 
de caminhar. Será este o nosso lugar. Apoiamos as páginas no 
capô de um carro. Despejamos a cola nas bandejas. Olhamos 

para os lados como quem sabe que está fazendo algo errado e 
não irá parar. Molho o rolo de espuma na bandeja com cola. 
Passo a cola num espaço do tamanho de um A4 partindo da 
junção de duas elevações na fachada. Lopes me passa a página 
55 de O amante da China do Norte, Marguerite Duras. Leio o 
trecho grifado em amarelo: “Ela se lembra. É a última a ainda 
se lembrar. Pode ouvir ainda o barulho do mar do quarto”. Se-
guro a folha de maneira que Ana e Fernanda também o leiam. 
Agradeço mentalmente a Lucenne. Passo a cola por trás da fo-
lha, depois a estico naquele espaço na fachada. Passo a cola 
sobre ela. A folha não adere facilmente. Lopes vem com um 
pincel de cerdas grossas e faz a folha se ajustar. Nos revezamos, 
Lopes, Ana, Fernanda e eu nestas ações. Um homem aparece e 
se detém. De frente para a fachada e andando lateralmente, ele 
lê as páginas ainda embaçadas de cola. Faz um sinal de positivo 
para nós. Diz que voltará depois para ler o resto. Uma mu-
lher carregando sacolas de supermercado se aproxima e nos 
pergunta o que estamos fazendo. Na falta de definição melhor, 
respondemos que é arte. Ela diz que não precisa de mais gente 
emporcalhando a rua e pergunta quem vai limpar tudo depois. 
Ficamos ofendidos. Ela vai embora praguejando. Nós nos sen-
timos injustiçados. Estamos colando papéis. Papéis que um dia 
serão levados pela chuva, pelo vento, pelo tempo, para o chão, 
e do chão para o ralo. Mas o que há naquele papel? Não houve 
tempo de descoberta. Talvez a literatura presente naqueles pa-
péis em nada mude o fato de que são papéis, apenas papéis, e 
assim continuariam sendo não importa o que esteja impresso 
neles. O jeito é torcer para que aquela mulher passe por lá nos 
próximos dias, ou quem sabe dali a algum tempo, quando os 
papéis envelhecerem e frases rasgadas, descoladas, como as de 
Marguerite Duras, venham a cair nos pés dela ou grudar nas 
travessas da sua janela. Voltamos às nossas ações. O mural toma 
sua forma acompanhando os desníveis da fachada, assumindo 
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um modelo não previsto no ateliê. Nos afastamos alguns me-
tros e vemos o nome Paginário formado. Lembra Escadaria, 
lembra Imaginário, lembra um coletivo de páginas. Recolhe-
mos todo o material em sacos e mochilas. Vamos almoçar num 
pf e, antes da primeira garfada, ao sentarmos, é visível nosso 
entusiasmo pelo encontro e pelo que foi produzido nele, além 
de certa excitação pelo que virá. Foi o primeiro de – até agora 
– mais de trinta encontros-montagem. As pessoas que se jun-
tam, que enviam páginas dos seus livros preferidos, que vão às 
ruas conosco, que nos convidam a novas montagens, farão esta 
ação se prolongar no tempo, se repetindo sem nunca se repetir. 

Botafogo, RJ

emmanuel hocquard
tradução de marília garcia

esta história é a minha: minidicionário 
autobiográfico da elegia [introdução]

Bem cedo aprendi a choramingar.
James Durham, Dark Window

1. a) A elegia é um gênero poético, não uma forma.

1. b) Podemos dar à elegia a forma que quisermos.

2. Ela pode ser longa, curta, ou ficar entre as duas. (Esta rima 
é horrível)

3. a) A elegia se situa na categoria Poesia lírica.

3. b) “Quando alguém se derrama e expressa a sua profunda 
sensibilidade por meio da escrita, usa-se o termo lirismo para 
designar a emoção exteriorizada”.

4. a) Em geral, a elegia é escrita em primeira pessoa.

4. b) A palavra elegia provém do latim elegia que, por sua vez, 
vem do grego elegeia, de elegos (canto de luto). A elegia expres-
sa a tristeza, o lamento, a melancolia, o remorso, a nostalgia de 
um sujeito.
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4. c) A elegia é um poema autobiográfico.

5. A elegia fala do passado.

6. Aquele que escreve elegias é um poeta elegíaco.

7. Existem dois tipos de poetas elegíacos: os clássicos e os in-
versos.

8. O elegíaco inverso não é o contrário do elegíaco clássico.

9. a) O elegíaco clássico rumina o seu passado. O elegíaco in-
verso o refaz.

9. b) Foi por isso que este último escolheu como musa o gene-
ral da brigada interino John A.B.C. Smith, de Edgar Allan Poe. 
Em “The Man That Was Used Up” [O homem que foi refeito], 
este general de boa aparência e de beleza incomparável tinha 
perdido os dois braços, as duas pernas, um olho, os cabelos, 
seu palácio e a metade da língua ao longo de terríveis combates 
contra os índios Bugabous e Kickapous. Todas as manhãs, o 
empregado dele, Pompeia, tratava de lhe encaixar as inúmeras 
próteses que o refaziam. A epígrafe do conto – esses dois versos 
bastante elegíacos de Corneille,

Chorem, chorem, olhos meus, e se afoguem n’água!
A metade da minha vida levou para o túmulo a outra metade.

– também poderia muito bem ter sido a seguinte frase de Aris-
tóteles: “Com as mesmas letras, pode-se escrever uma tragédia 
ou uma comédia”.

10. Todo poema autobiográfico utiliza anedotas. O elegíaco in-
verso, bem como o elegíaco clássico, gosta muito de utilizá-las. 
Mas o tratamento que cada um lhe confere é diferente. No ele-
gíaco clássico, a anedota representa uma lembrança que deve 
ser salva do esquecimento. Para o elegíaco inverso, a anedota é 

um indício, ínfimo, que pode lhe trazer uma nova pista. Uma 
pista no presente, em extensão. De repente, ele está contornan-
do um pensamento e ali, no desvio causado por um verso, ele 
clica sobre uma palavra (ou entre duas palavras) e essa conexão 
o leva de volta para uma anedota. Suas anedotas não devem ser 
lidas como lembranças, mas como janelas.

Na época em que eu morava, na Medina de Fès, numa bela casa 
com terraço e vista para outros terraços, o filho da proprietária, 
meu amigo Abdelhak, me contou que o vizinho, um homem rico 
e intransigente, tinha decidido, no ano em que os franceses es-
tabeleceram o protetorado sobre o Marrocos, não sair mais de 
casa enquanto eles não deixassem o país. E ele se manteve firme 
em sua decisão. É verdade que tinha recursos para isso. Quando 
me contaram essa história, o homem ainda estava vivo. Era bem 
idoso. Os franceses já tinham deixado o Marrocos. Apesar disso, 
ele não tornou a sair de casa. Eu nunca mais o vi.

Adoro essa anedota. E não por acreditar no patriotismo som-
brio e teimoso desse homem. Acredito que, se os franceses não 
tivessem invadido o Marrocos, ele teria encontrado outro mo-
tivo para não sair mais de casa. Aqui (como quase sempre) não 
importa a motivação. “O que confunde na causalidade é que 
ela nos leva a pensar: ‘É claro que isso deveria acontecer assim’. 
Quando o correto seria: isso poderia acontecer assim ou de 
muitas outras maneiras.” (Wittgenstein) Acho que a história 
do homem que tinha decidido não sair mais de casa me inte-
ressa porque o elegíaco inverso encontra nela um eco para a 
sua própria situação: escrever assim na primeira pessoa, sem 
sair de casa.

11. Graças à flexibilidade formal, a elegia permite audácias que 
as outras formas poéticas realizariam com mais dificuldade. 
Por exemplo, a lista. Introduzir num poema uma lista – uma 
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lista de compras ou de lembranças –confere a tal lista (ou ao 
poema) uma entonação irônica. O elegíaco inverso – ao con-
trário do seu colega clássico (cf. Propércio) –, quando não des-
preza o humor (graças ao seu caráter aporético), detesta a iro-
nia. No elegíaco inverso, a lista é extensiva e digressiva. Cada 
um de seus elementos representa uma conexão anedótica. É 
por isso que o Minidicionário autobiográfico da elegia ganhou 
o verbete lista, que inicialmente não constava ali.

12. Há também uma discussão sobre o fragmento. E aqui al-
guns esclarecimentos são necessários. Não é certo que, do pon-
to de vista da lista, a palavra fragmento seja a mais apropriada. 
Os elementos constitutivos de uma lista dificilmente podem 
ser vistos como fragmentos. Assim também fui obrigado a re-
considerar a noção de fragmento e, consequentemente, a de 
descontinuidade.

13. Assim como o tempo, a elegia é instável.

14. Outro ponto importante é o destinatário. É uma questão 
delicada, igualmente instável. O elegíaco clássico expressa suas 
impressões se dirigindo a todos. Lembrando daquele homem 
que tinha decidido não sair mais de casa, também é possível 
formular o seguinte: se sou o homem que decidiu não sair mais 
de casa, usa-se a primeira pessoa. Visto de fora, e considerando 
as circunstâncias históricas (não anedóticas) que levaram esse 
homem a não sair mais de casa, usa-se a terceira pessoa. O 
elegíaco inverso se agarra à primeira pessoa. O elegíaco clássi-
co é o mesmo na terceira pessoa, em termos de representação. 
Portanto, temos uma instabilidade do eu, que incessantemente 
está sob ameaça de se transformar em ele. Só um bom destina-
tário pode impedir (ou adiar) tal transformação.

No começo dos anos 70, Glenn Gould publicou uma entrevista 
fictícia que ele intitulou: Glenn Gould entrevista Glenn Gould 
sobre Glenn Gould. Sempre rio ao lembrar disso. E aprendi, so-
bretudo, que ele é ao menos três: o mensageiro, a mensagem e o 
destinatário. Sem falar também dos milhares de leitores dessa 
entrevista na revista. Ou seja, muita gente. Grosso modo, essa 
é a situação de quem escreve. Mesmo sem sair de casa, tudo o 
que é escrito na primeira pessoa corre o risco, ao ser publicado, 
de se transformar na terceira pessoa.

15. É uma questão de gramática & uma história de vida: Esta 
história é a minha.
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estela rosa
2 poemas

um caroço de abóbora japonesa

Aprendi
Que se você joga um saco de terra no vaso
É incontrolável que surjam pequenas folhas

Plantas sem nome
Diria minha mãe
É tudo mato

Mas resolvi jogar terra em um vaso
E ali algumas sementes que iam pro lixo

Não me preocupei
Nada do que planto dá
Não tenho interesse em fertilidades

Mas aí brotou por entre o lixo
Uma folhinha

Puxei o mato
Mas ele saía do caroço da abóbora japonesa
Do purê da semana passada

Ela ali crescendo
Orientalíssima em meu vaso de lixo orgânico
Minha última tentativa de gratidão

Com o broto na mão
Fiquei pensando nos mestres japoneses
E naqueles samurais de coquezinho
Naquelas moças com pés cortados
Sapatos de madeira
Nos budas de porcelana

E aquela folha ali brotando

Então é isso, não dá
Não sei lidar com vidas pacientes
Com essa folha japonesa
Delicada rompendo o lixo
Feito um hexagrama de i-ching
Me ensinando a brotar

Mas não dá
É poesia demais pra mim
Logo eu que não sei meditar 
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chá de camomila

Quando pequena, existia a tara
Por crianças Johnson&Johnson
Que exibiam seus cabelos loiros
Volumosos
Cheios de propaganda na tv
Por conta disso, as mandingas para cabelos loiros
Me eram constantes

Eu não sabia que era pecado não ser loira

Naquela época
Minha mãe exorcizava os piolhos
E o cabelo que escurecia a passos largos

Na mandinga,
Em cima da cama
Ela polvilhava neocid
E depois me lavava com chá de camomila
E depois shampoo Johnson&Johnson para cabelos claros

Abafava os piolhos e meu cabelo acastanhado

Hoje, depois de anos
Depois das desilusões com a mandinga
Tenho pavor ao loiro e ao chá de camomila

Agradecida
Só não me queixo dos piolhos
Que foram embora cedo
Junto com a inocência dos bebês Johnson&Johnson
E meus cabelos loiros

césar vallejo
tradução de fred girauta

xliv [de Trilce]

Este piano viaja para dentro,
viaja aos pulos alegres.
Depois medita em ferrado repouso,
cravado com dez horizontes.
 
Avança. Arrasta-se sob túneis,
mais além, sob túneis de dor
sob vértebras que fogem naturalmente.
 
Outras vezes vão suas trompas
lentas ânsias amareladas de viver,
vão de eclipse,
e espulgam pesadelos inséteis,
já mortos para o estrondo, porta-voz dos gênesis.
 
Piano escuro, ¿quem você observa
com sua surdez que me ouve,
com sua mudez que me ensurdece?
 
oh pulso misterioso.
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beatriz berredo
3 poemas

cotidiano

na hora de dormir
eu ligo a tevê pra fingir
me distrair, mas fico pensando
coloco num documentário
sobre leões, o universo, tribos 
nada disso me interessa, 
e tudo remete 
a você e ao seu jeito, e não distrai,
fico lembrando,
junto um tanto de palavras
e a luz não me deixa dormir. 

conversa fiada

“em deselegantes diálogos
rasos como uma praia de seixos grandes
pedregulhos e pedrinhas num leito de conchas 
o tempo passa em cores
temperaturas, gostos,
em falta de assunto,
não dizeres, 
se desmancha

e pedaços correm, se unem,
transformam-se em rochas
para serem moídas por uma quantidade calma de água salina
e acabarem depositadas na beira
como seixos grandes, 
pedregulhos e pedrinhas num leito de conchas. Neles
topamos os dedões do pé, 
tropeçamos

pausa para a queda. 

corte – para um rosto cortado
um joelho ensanguentado 
e o corpo todo salpicado 
de não dizeres e sal, torrando
no sol quente das 15:21 de
uma tarde de
dezembro.”
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título

E lá se vai mais um dia
As cerdas da palmeira mais uma vez
tocaram piano na brisa 
Os parafusos e porcas
roncaram subindo e descendo 
no elevador
O pó de café fez ofurô 
acabou como água suja na xícara 
afogando o sono a cada gole
lavando a garganta
descendo, descendo. 

Lá se vai mais um dia
O sol nasceu na França
As canelas da menina tremeram
Ela respirou na nuca
Ele foi comprar pão. 
Os pelos da nuca,
O vento bateu. 
A luz do lampião e o cheiro de querosene embebedaram o matuto. 
O asfalto da San Martin desenvolveu uma rachadura de 55 mm 
ao pé do baobá. 
Pequenas flores caíram sobre o para-brisas do carro. 
O céu abriu.
A menina ralou o joelho
A mãe dela foi comprar gaze
e passou na frente de um homem com o intestino constipado que 
estava tendo um
péssimo
dia. 
O sol se pôs na França. 

e nasceu em outros,
outros lugares
Dedos roçaram nas costas
Uma pinta apareceu nas costas
Que dia memorável! 

E lá se vão, lá longe, aqui bem perto
mais alguns
alguns dias
longos dias, curtos, dias.
Aqui bem perto mais nossos, dias.
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joão krefer
4 diagramas

nolan/duchamp
(ou diagrama político da arte)

engajada

cerebral

niilista

retiniana

nolan/pixote
(ou diagrama político da exceção)

que todo marginal 
desapareça.

pelo funcionamento 
da sociedade

que todo marginal
seja readequado

à sociedade.
e desapareça

que nenhum marginal
desapareça.

pelo funcionamento
da sociedade

que nenhum marginal 
desapareça.

a sociedade que 
se readeque



38 39

nolan/sade
(ou diagrama político do desejo)

sensual

consensual

não-sensual

não-consensual

nolan/steinem
(ou diagrama político da culpa)

33 traficantes
estupraram
uma garota
de 16 anos

33 machos
estupraram
uma garota 
de 16 anos

33 favelados
estupraram
uma garota 
de 16 anos

33 psicopatas
estupraram
uma garota
de 16 anos
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julia de souza
3 poemas

chauvet
(pensando no filme de Werner Herzog)

a primeira representação do homem
foi sua sombra projetada 
no riscado da pedra

o homem pintava as paredes
com leões e cavalos
para falar daquilo
que era e não era seu
para falar do movimento
para falar talvez de algo
que pressentia perder

me pergunto se esse homem
gargalhava, se há motivo para
rir quando não há palavra
se os corações trincavam e
se nos sonhos os dentes caíam

para o homem que animava
cavalos e leões de oito patas
haveria quem sabe a loucura?
me pergunto em que momento

o homem deixou de ser a fluidez
do homem
para ser também sua duração

entre os animais perfilados
há um bisão que nos encara
com olhos tristes e barba
um bisão que encara
com olhos tristes e barba
não o seu pintor
mas o homem do futuro

a primeira representação do homem
é a mulher abraçada por um búfalo
é a sombra do homem que dança
e vira bicho sob as tochas
é a mão do homem muitas vezes
marcada em vermelho no riscado
da pedra
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atlas

se estivéssemos mais ao norte
mais acima do teu país
e na outra metade do ano
tiraríamos do armário as peles
e botas longas de camurça
para estar cada vez menos nus.
coisas boas acontecem no frio,
me disseram, somos nós mesmos a prova disso.
sempre achei que o frio
fosse ir embora —
até os cheiros congelados
até os pássaros cruzando o atlas
em rodovias de vento –
sempre achei que o frio
fosse partir, dormir, guardar.
mas se estivéssemos neste exato lugar
na outra metade do ano
o frio seria lá, o frio seria — e foi
deitar enfim os pés aqui

 

dilúvio

o dilúvio foi oportuno
passado o susto
as águas diluíram a 
tinta do asfalto das folhas
das flores do café despejado
e tornaram-se turvas
não se via o fundo
não se via o chão
não se podia tocar
o chão
era um pouco como voar
tudo o que era leve
flutuava na superfície

(num poema os detalhes da superfície
podem indicar questões subterrâneas)

as portas faziam barcos
improvisados e nesse
novo tráfego toda a gente
suportava os sentidos 
do abandono

o dilúvio foi diferente
do fim foi diferente
do alívio foi um 
modo de deixar 
as coisas para trás
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reuben da rocha
3 poemas

bananeiras
reinam na ribanceira
coalhada de brotos palmas altas
vista alta coisa rara
n1 cidade = a essa
silvos cifras de pássaros
e pessoas  1 citar
sobrevoa

ao Danniel Costa
músico e amigo

em memória

 

surgem pela noite os animais
e os cheiros misturados do rio e da mata
mergulhados até a cintura
colo curvo cheio de sementes
pequenos estigmas
ereções gritantes de plantas troncudas
quietude nem tanto
estes caules
foguetes certa vez
sombra grande
negrume rombudo no bojo do negro asfalto
presença impossível das águas
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as vozes cortam o ar sobre a relva
os rostos se fecham igual cicatrizes
1 sim explode sim gargalhahaha
as plantas parecem imóveis
será que ouvem sirenes?
se distraído o coração parece estar parado
respira bem e torna-te palpável
deitar na relva virar 1 viveiro de bichos
manchas solares nascem dos vítreos
insetos no centro da esfera

rodolfo caesar
metempsicose

Em seguida a um estrondo eu comecei a ser essa pergunta. 

Intransitiva, sem conteúdo, sem dúvidas que a justificassem, 
sem interesse ou até mesmo qualquer curiosidade. Só uma in-
completude, sempre presente, que faz abaixar a cabeça, dobrar 
as costas e flexionar os joelhos, interrogando. Pergunta em es-
tado puro, sem objeto; suspensão; não sendo apenas o ponto 
tipográfico em questão, e sim a esfera que me abrange, e leve-
mente me enverga. E é tudo.

O corpo está bem. Peso nenhum. Meus passos – só agora per-
cebo que ando – passos que não soam, não tocam. Nenhum 
cascalho para crepitar, nem tábua rangendo, nem um gemido 
de areia ou de neve. Não há peso, nem sensação de estar vazio, 
faltando a própria lembrança dele, ou de um corpo. Uma im-
pressão de amnésia. 

Sem expectativa de resposta, volta a falha, o intransitivo do 
corpo em questão, o vazio no centro, só que é muito mais a 
própria falta da sensação de haver um centro. 

De trânsito, só mesmo passos mudos. O ouvir, esse existe.

Distante parece soar uma voz de monge, lendo o sétimo sutra 
do sidpa bardo em minha orelha esquerda. As instruções não 
parecem me interessar. A noção de interesse parece deslocada. 
E não menos a de mim.
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Nada sinto pela Clara Luz, que atrai só por algum obscuro 
magnetismo. Sou varrido, aos poucos, cada grão meu, aos pou-
cos esfarelando. Nada retém o andar, nem mesmo uma vonta-
de que pudesse chamar de minha. Onde ela está? São apenas 
passos, sem pressa. 

Está mesmo tudo muito lento. Chega a impressão que o tem-
po parou; talvez fique sabendo algo com alguma certeza, mais 
adiante. Mas nem mesmo tenho a certeza do adiante. Hesita-
ção intransitiva, não é paralisia.

A Clara Luz não ofusca. É só uma ausência de todas as coi-
sas. Nem incomoda – tudo é muito confortável. Essa posição 
envergada em interrogação, deitado sobre meu lado direito, 
escutando.

O tudo de todas as coisas que faltam, eu vejo bem, na visão mul-
ticentral – não é periférica – só na vaga lembrança do Antes. 
O centro vazio deslocou-se para fora de mim. A perspectiva é 
invertida. Tudo converge, mas não para um ponto localizado 
a partir do meu, e sim para todos os pontos exteriores. Ocupo 
algum centro, em cada um desses pontos, e de fora para den-
tro. Tudo está à vista, nos quadrantes, como se eu olhasse de 
cada um deles, de cada grão.

A voz do monge parece sugerir peças de armar, um labirinto 
pelo qual forças soam que devo entrar, ou talvez sair. 

Sinetas, crótalos? Sons há pouco descongelados molham sua-
vemente meus tímpanos, sem cócegas, sem vento. 

O que é essa faculdade tão desproporcional de subitamente ser 
invadido pelo cheiro do jasmim? As sinetas descem pela gargan-
ta, fios que engulo sem que passem pelo esôfago, penetrados 
pelas narinas. Seguem para o abdômen, ressoantes, como se na 
pele do corpo também houvesse canais ecoantes. 

O corpo com outra matéria, menos resistente; aliás: dou-me 
conta agora: nenhuma resistência.

É tudo muito lento, a vã tristeza. Moscas carpideiras, lá longe, 
um monte delas, chorando por nada, não há motivo. 

Zu-u-umm, zzzuuu-uuuuuu-uuuummmm. 

Não há mesmo nada para elas. Entram, seus sons também, 
na minha garganta e descem prateados por aquela passagem 
aberta. Na base do pescoço parece haver uma grande antessala 
reverberante. Deve ser um cuco, lá dentro. Aquele de relógio?, 
porque nunca ouvi cucos de verdade – (e uma imagem visual 
me faz recordar algo que nem conheci...) Estou consciente do 
Antes, e de estar recordando, e refletindo com muita calma.

Cuco, moscas, jasmim, crótalos, fôlego, ...sândalo... fundidos 
numa só imagem – sonora, visual, ...olfativa mais que tudo. 

Todo o corpo escuta e tremula. Não sei se a vibração molecular 
do som me treme em simpatia, ou se na verdade o produzo. 
Tudo é um só. Me chega uma lembrança: a de ter feito, uma 
vez, sons capazes de me agitarem as moléculas. Fora talvez um 
prenúncio. Aqui – ou será agora? Isso é espaço ou é tempo? – 
não há nem causa nem muito menos efeito, nem como pensar 
se essa duplicidade mecânica existe, ou passado e presente. 

Não parou ainda a caminhada em direção à Clara Luz. 

O sucesso da travessia é incerto. Será que isso tudo é necessário?

Cada passo se projeta maciamente numa paisagem cujo fun-
do é o horizonte vertical. Fantasmas ainda não apareceram, 
apesar da figura dessa stupa, de material indefinido, assim 
como ubíqua, simultaneamente figura e fundo. Ouço do 
monge que devo entrar em outra morada; é isso que me puxa. 
Nem resisto. Mas antes há passagens e umbrais a transpor. 
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Perguntando sempre – ou sendo a pura interrogação – cada 
vez mais leve, aceito a cada vez.

Percebo que deixei de sentir aquele toque ligeiro do chão no 
meu lado direito que sinalizava o corpo sem peso, confirman-
do cada um dos meus passos. O corpo está ereto, não ques-
tiona mais, suspenso. Em vez de esforço, pareço, parecemos 
– porque não sou mais um só – todos energizados. Tudo é e 
somos um.

Um ruído muito forte sai do que se constitui como o meu novo 
peito. Esse som raro, que eu nunca tinha emitido. Agudo, po-
tente, bruto, capaz de atravessar todo o vale avistado daqui do 
alto. Sei agora o que ele significa. Um berro assinalando a nova 
presença. A arara, agarrada pelos pés e pelo bico à borda do ni-
nho, um buraco no barranco. Um berro tão dissonante quanto 
é harmônica a forte coloração das plumas. A juntá-los, uma 
discórdia: o contraste entre a escuta e a visão. Eis o novo avatar: 
onde há forma há alma. 

O que se envergava em interrogação não mais pergunta ou 
existe, disforme, porque desfeito. Hora de apagar para sempre 
o desgranulado instrumento da nova presença. 
Ara-ra!
Quaaac! Craac! Rááá!! 
Craa-ra-ra-ra!

Sexo, comida, segurança, luta, sexo, segurança, comida, luta, 
segurança, sexo, luta, comida,

Mas em apenas uma das muitas vírgulas: a visão esplêndida 
dos dois cenários laterais separados pelo bico, as muitas cores 
celestes acima do duplo horizonte, ritmada pelo bater de asas; 
ou brevemente fixa, entre cada movimento diagonal da cabe-
ça. De outro ponto do barranco, mais uma vista cheirando a 

eucalipto, sabendo a tucumã, promessa da fome seguinte. Eu 
animal ajo, sentindo o ar mais vasto num voo mais íntimo, e 
com meu olhar vejo o Aberto. Mas não isento da morte: liber-
to, apenas, por conhecê-la.

Essa é a segunda parte do terceiro volume de um Livro dos Mortos, pro-
jeto baseado no Livro Egípcio dos Mortos e no Bardo Thödol (o Tibetano). 
Como este, é um guia para o após-vida, recitado por monges ao pé do 
ouvido do morto. No Bardo, assim que morre, o indivíduo é guiado atra-
vés da escuta de sutras, para se livrar de medos e demônios no caminho 
para a re-encarnação. Citações de Pessoa e Rilke.
Do LM já existem duas partes: Ranap-Gaô, de 1999, e Tinnitus, de 2003, 
ambas em revisão. O tema principal é a ‘tanato-acústica’, que, contraria-
mente à bio-acústica – ciência biológica que lida com sons de seres vivos 
– explora poeticamente a condição fantasmática dos sons. 

Ouça, no link a seguir, a arara:  
http://www.lunaparque.com.br/single-post/2016/11/11/Ou%C3%A7a-
-aqui-o-som-da-arara-do-texto-de-Rodolfo-Caesar
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ricardo domeneck
diário

os antecedentes dos prejuízos são os lucros
O poeta reúne textos de diário escritos quando o autor jamais 
sonhava um dia vir a escrever o livro Cigarros na cama

16 de julho de 2010
Sempre gostei de repetir para mim mesmo, em momentos de 
sufoco, o verso “Yet / I trust the sanity of my vessel”. Impossível 
traduzir este poema (“To the harbormaster”, de Frank O’Hara) 
sem que as águas se agitem dentro de mim. Impossível é tam-
bém escrever “A você / ofereço meu casco e o cordame esfar-
rapado / de meu querer” sem fazer dele este você. Impossível 
sussurrar estas palavras sem que eu pense nele; e ainda que ele 
esteja na mesma cidade, é como se estivesse tão longe. Um dia 
sem sua voz e a cada toque do telefone a decepção de não ser 
ele que fala do outro lado. Que o visor dos celulares hoje em 
dia mostre o número e identidade de quem liga apenas acelera 
as decepções. Então eu canto com Tim Buckley, porque cada 
segundo de espera pela sua voz é como se ela dissesse apenas 
como na canção, Touch me not, touch me not, / Come back to-
morrow; ah, Moço!, Moço, my heart / shies from the sorrow. 

Moço, quem me dera você fosse lusófono, para eu cantar um 
Vinícius de Moraes ou Chico Buarque ao pé do seu ouvido, 
com metáforas marítimas, cantarolando de “Metade de mim” 
que você leve os seus sinais, que “a saudade dói como um bar-

co, que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais”. 
Faz só 24 horas que não vejo você, e já o medo, medo, medo, 
medo do que uma semana, um mês fariam de mim. Eu quise-
ra ser todo literário, todo intelectualoide, mas você entrou no 
texto, como entra em tudo. O que mais eu posso dizer, Moço? 
Sem você, só me restaria a catábase. E aqueles que quisessem 
falar comigo, só através do Nekuia. Me deixe escrever aqui 
uma linha digna de cartão para dia dos namorados:

Moço, amar é ter a quem se agarrar durante o Dilúvio.

§

11 de agosto de 2010
Olho uma foto que Adelaide Ivánova fez d’O Moço e o vejo 
aquecendo o planeta, iluminando o sol. Verão. Verão. Amanhã 
pego uma carona com um completo estranho para o sul, mais 
exatamente até o Lago de Constança, na fronteira tríplice da 
Alemanha, Áustria e Suíça, onde O Moço está já há mais de 10 
dias em férias na terra natal (ou serão séculos?), e onde passa-
rei alguns dias até que O Moço diga “Vá!”.

Como o Reno atravessa o Lago, eu também quero ser como 
três corpos de água, feito o Obersee (o lago de cima), o Untersee 
(o lago de baixo) e o Seerhein (o lago de dentro), conectando ao 
Reno seu lago de infância. Que outros tenham terra natal, você 
tem um lago.

Eu vou até O Moço e só volto na semana que vem; vou porque 
O Moço me deixa neste estado de calamidade privada. Não 
são de artifício os fogaréus que você acende e em que ascendo, 
Moço: O que você me doa são fogos de armistício.

Mal posso crer que lá se vão três anos de alegria manifesta num 
moço alemão que permanece, permanece... mas, sshhhhh, não 
vou gritar dos telhados, vou falar assim, bem baixinho, parece 
que as Parcas estão dormindo...
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§

17 de outubro de 2010
Hoje é aniversário d’O Moço. Ele completa seus 26 anos de 
existência desarmada sobre a terra, três dos quais (ou exa-
tos 1143 generosos dias) ele vem decidindo continuamente 
compartilhar comigo, eu, felizardíssimo após três décadas de 
espera e catástrofes, en l’an de mon trentiesme aage descobri 
aquele que aceitaria encolherar-se em concha comigo todas as 
noites, tornando coisa supérflua meu aquecimento a carvão 
em plenos invernos belimbosos. Hoje é aniversário d’O Moço. 
No ano passado, quando ele completou um quarto de sécu-
lo, escrevi para ele o poema “Texto em que o poeta celebra o 
amante de vinte e cinco anos”. Escrevi hoje outro poemícula 
pensando n’O Moço, traduzi o mais simples e popular poema 
de amor na Lírica Amorosa Alemã do pós-guerra, chamado 
“Was es ist”, do austríaco Erich Fried, e ouvi aquela canção lin-
da que é “It’s a wonderful life”, do finado poeta-cantor america-
no Mark Linkous, ah, uma das canções mais lindas da década, 
deste trovador suicida neste ano de tantas mortes, canção no 
entanto linda e que dedico hoje ao Moço, neste 17 de outubro, 
aniversário dele e Dia Internacional da Felicidade de Ricardo 
Domeneck.

ben lerner
tradução de maria cecília brandi

elegia com lacunas

Você deixou crianças famintas no prato.
Há lesões descerebradas. 
Imigrantes trabalham 23 horas por dia
catando microssementes de misturas
que eles não têm condições de fumar 
e não têm condições de não fumar.
Nações inteiras ignoram verdades 
sobre a remoção de pelos e por isso criticam
nossos esforços para depilar regiões repulsivas.
A expectativa de vida aumenta na prisão.
Raspe bem as crianças. Adote uma lesão.
                ‘Vou até o carro. Quando eu voltar, 
                 vou atirar em todo mundo.’
                             [linha omitida em memória de______]

70% dos animais em abrigos serão sacrificados.
94% dos animais em abrigos seriam sacrificados
se pudessem escolher. A mente pode ser treinada
para fazer necessidades no papel. Uma pílula
para a sua proteção, uma pílula para o prazer dela.
Vizinhos se incomodam com o excesso de risada
mas não com o excesso de choro. 
Jogos online infestados de zumbis para multijogadores
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estão bombando entre os condenados.
O mundo é um caso raro de assimetria seletiva.
O congresso recende a monge queimado.
                ‘Vou até o carro. Quando eu voltar, 
                vou atirar em todo mundo.’
                             [linha omitida em memória de______]

Há dois tipos de pessoa no mundo:
Os que condenam estacionamentos monstruosos,
‘as ruínas de um Mundo roto’, e aqueles
que reagem à sua majestade emocionalmente.
70% do planeta está coberto de estacionamentos.
94% do corpo de um homem é estacionamento.
Partículas de estacionamento foram descobertas
nas sombras permanentes da lua.
Há terror no sublime.
Se os americanos experimentam o sublime
então os terroristas venceram.
                ‘Vou até o carro. Quando eu voltar, 
                vou atirar em todo mundo.’
                             [linha omitida em memória de______]

lyn hejinian
tradução de mauricio salles vasconcelos

          minha vida nos anos 1990  [primeiro poema]

                   O quê? É o meu quinquagésimo
                 ano completado agora? tal vida, 
                                 vivida? uma inconstante? Imagine 
                              o filme equivalente, uma tomada
por sentença, uma sequência de uma... Subitamente 
a guerra rebentou como se eu tipificasse a datilo-
grafia de algo melô, uma articulada rosa cognos-
cente feita para o lucro o rádio posto ao chão atrás 
de mim, enquanto minha consciência partia desse 
lugar entre meus olhos e as mãos. Minha cabeça se 
encontra/contra a escaldante parede amarela, dedos 
dos pés rasgam meias. Comer algo vindo de outra 
parte. Acender a luz em caso de tremor. Usar o car-
tão de embarque para marcar meu assento. Como 
se dedicado a nós que amamos “ficar surpresos”, 
fechamos os olhos e aí permanecemos por mais al-
gum tempo no imaginário reino, a mente, de modo 
a evitar o reconhecimento de nossa separação abso-
luta, imediatamente reconhecível em seu rosto tão 
familiar. Decerto, todos estamos dentro, em nossos 
tempos, mas alguns se encontram inteiramente em 
outro tempo. Eram eu e não-eu sentados na cama 
da América no aguardo da equipe televisiva, no pre-
paro de um monólogo sobre ciência e feminismo a 
Ocidente. Rolo e colo, sinto a proximidade possível 

Nunca vi,
então,
o típico
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e seu impossível, há quarenta anos justamente finjo 
náusea (tanto que acabo na real por ficar enjoada) 
para me manter em casa, distante da escola, usando 
meu tempo ao longo do dia dentro do quarto, em 
colagem fotográfica, pinturas retiradas de revistas, 
tudo junto forma uma espécie de enciclopédia, em 
cada álbum de recorte um volume. Compreendendo 
que muita coisa foi levada, acabo por descobrir sen-
timentalidade – não aquela do romantismo barato, 
e sim a iniciada por Tristram Shandy (o Tristram 
de uma infinitamente prolongada concepção), de 
Sterne, agora elaborada por um pós-modernismo. 
Nenhuma desculpa. A vida de Larry, vida de Paul, 
Anna em vida. O aniversário do amigo era um dia 
antes do meu e uns músicos iraquianos nos reuni-
ram no restaurante afegão em Paris para a celebra-
ção. Fui de carro até uma enorme loja da Sears, seus 
corredores treliçam, emolduram, fazem ranhuras, e 
eu andava desajeitadamente com uma picareta em 
meu carrinho a procurar por uma pequena frigidei-
ra de ferro um tapete de banheiro toalhas corres-
pondentes, em manobra eficiente embora nenhum 
senso de estar sendo vista ou de estar ali, em outras 
palavras, anonimamente. Linhas (de poesia) míni-
mas lentas. Talvez a alma imortal sobreviva, mas, 
digamos, desprovida de experiência e circunstân-
cias, em relevo ou liberta, destacada da morte ou 
despojada de existência – sim, está posto, autobio-
grafia é requerida. “O que denominamos um poema 
longo, de fato, é meramente uma sucessão de muitos 
breves”, diz Poe. Pólens de pó escapam debaixo dos 
pés, emitem aroma camomila. O Atlântico aumenta 
(entre a América e a Europa) a cada ano a mesma 
distância que as unhas crescem. Ciência à deriva, 

ressoa a temperatura. A meditação agora e fora de 
hora a narrativa. O aparente termo final do Tractatus 
(“Do que não pode ser falado é melhor guardar si-
lêncio”) pareceu-me transicional, conduzindo não 
ao silêncio de algo transcendente, uma indizível es-
tabilidade, porém a um extremo, o presente. Ela está 
com 5, ela 25, tem 50 ela – o saber voluntário de 
que a vida é minha deve ficar mais forte. Os seios 
estão famintos para saciar alguém. Aqui, contudo, 
isso posso escrever. Tão vertical, crepuscular, cota-
do, Lenin foi uma criatura. Livre para dar ou livre 
para receber. A imprensa americana fez registro. 
Deveríamos odiar a guerra, amando, entretanto, 
os combatentes, nós unificados pelo desacordo en-
quanto ficamos por aqui. Então, minha irmã deu a si 
mesma um nome-do-meio, uma palavra a versificar 
o mundo – de fato, deu-nos tudo mais. O familiar, 
dado como um livro-de-receitas; a família recolhida 
para o jantar. É isto uma poesia do que está acon-
tecendo, nenhum-lugar desintegra tal decisão. E fui 
(pela última vez) à União Soviética. Duro, desviar-se 
de água em movimento, impossível, a ela retornar. 
Ao longo de paralelas, um sem-teto se desloca, so-
litariamente ou de par em par, uma vez que todos 
ainda se movem em multidões. Através de ansiosos, 
irritantes, cortes na Educação. Um garotinho brinca 
na rua enquanto caminhamos em volta subitamente 
ele corre chuta o homem em minha companhia, não 
há mal-entendido, a humilhação mais completa. So-
bre esse garotinho os treinadores se lançaram com 
analgésicos e cortisona para encobrir o problema 
ósseo em seu pé até o fim do verão, quando acaba-
ram por expulsá-lo da escola com a suspensão da 
Bolsa-Atleta. O que foi a Escola Modelo revertida 
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em John Muir, o que tinha sido Leningrado era no-
vamente São Petersburgo. Ninguém pode temer por 
muito tempo a visão de que o estranho seja revelado 
– as preliminares consistem em tais eternidades. Ser 
mulher não é uma condição tanto quanto se mostra 
uma motivação, tem ímpeto, ocorrendo em várias 
velocidades e trajetórias diversas. Fica claro que tal 
pessoa se trata de um escritor, pois, não apenas pode, 
precisa aparecer em nossa sociedade (enquanto o 
quê?). Na Rua Filbert, na Estrada Hillcrest, na Old 
Sudbury Est., Green Street, Treat St., Shimmins Ridge, 
na Rua Russell – a gestual, ritualística natureza re-
petitiva de cada refeição foi reconfortante, embora 
possa ter sido obrigatória afinal, dadas as nossas me-
mórias convincentes – acerca de tacos, suco de man-
ga, batatas cozidas, “amanteigadas” com maionese, e 
Coca diet sem cafeína (ou cdsc), surgindo feito le-
tras do alfabeto, no qual nenhuma letra é superior a 
outra, sendo escolhidas de acordo com a palavra que 
queremos soletrar. Para todo performer o presente é 
mais importante do que o passado. Dou uma pausa, 
sabendo que ninguém sabe onde estou. Quando falo 
“capítulo”, quer dizer “estação de trem na Rússia”, é o 
que desejo passar através da palavra e por “palavra” 
quero dizer “caçadora” e ela significa “devemos con-
siderar um dia como perdido caso não tenhamos 
dançado uma vez ao menos”. Autoaperfeiçoamento 
não é o mesmo que eficiência pessoal, e altruísmo 
nada tem a ver com gerenciamento. Meu marido 
estava usando constantemente uma escova de dente 
vermelha macia enquanto minha mulher barbeia as 
pernas. Violência, na verdade, quase nunca ocorre 
aleatoriamente ainda que a esse respeito qualquer 

instância particular aconteça no ponto exato quan-
do e onde deve permanecer inexplicável. Digo ter 
conhecido um homem, que, ao constatar um maior 
empenho de sua mulher no trabalho doméstico, 
compras, cozinha e cuidado com as crianças do que 
na vida com ele, calculou a discrepância em horas 
e lhe ofereceu um salário mensal apropriado. Um 
grogue, talvez injuriado, tão-somente homem bêba-
do se esparrama logo atrás do motorista do ônibus, 
num dos assentos diante do corredor, metido em 
calças sujas até agora úmidas, goteja urina no asso-
alho, e eu me embaraço, implicada – exatamente tal 
como anos antes, ainda no Primeiro Grau, depois de 
minha amiga Loretta ter encharcado suas calças na 
classe, ali detida como que aprisionada em sua pró-
pria poça d’água, eu não tinha mais desejado voltar 
para a escola, sentindo ter testemunhado algo que 
não tinha sido destinada a ver, prematuramente ad-
quirindo conhecimento interdito. Mas em toda si-
tuação alguém antecipa ansiosamente a possibilida-
de de que uma correção política possa ser feita. Os 
nomes do lugar na 44a linha do poema dificilmente 
têm significação. A falta de trama e de amor pelo 
detalhe poderia organizar minha vida em desacordo 
com os anos e as horas, em consonância porém com 
focos e fechos. Fragatas. A história parecia plausível, 
a situação se mostrava desesperada – mas, de novo, 
então, devido a uma emotiva inocência que a expe-
riência tem sido inábil para estremecer, sou inclina-
da a ser bastante crédula. Para me manter passiva 
é necessário engajamento em mediocridade ética. 
Fervor – nossos dedos espalmam espinhos. Esse é o 
ponto: as emoções providenciam convicções.
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mauricio salles vasconcelos
leitura

Numa extensão diferenciada dos 45 blocos relativos aos 45 
anos de uma vida, contidos em My Life (publicado no Brasil, 
em 2014, com tradução minha), leem-se apenas dez poemas 
em My Life in the Nineties (2003), sinalizando o critério da vin-
culação do transcurso do tempo à duração de uma década. Por 
outro lado, Minha vida nos anos 1990 pode ser apreendido em 
total convergência com o projeto inicial. Observável se mostra 
o mesmo prisma combinatório de padrão matemático e jogo, 
poema testemunhal e pauta aforismática, cinematismo e con-
fissão tardia do vivido numa dinâmica impressa à linha-do-
-tempo out of joint (vejam-se Hamlet e, também, a leitura de 
Deleuze feita de algumas formulações kantianas, com base em 
Shakespeare, num ensaio seminal de Crítica e clínica). 

Nos dois livros, perceptível é o dado da l=a=n=g=u=a=g=e 
p=o=e=t=r=y, à qual Hejinian sempre se encontrou vincula-
da, possibilitar o ingresso em uma teia tão complexa quanto 
direta do registro da experiência, tornando ampliada a estrita 
concepção de um programa para o entendimento mais resso-
nante da inventividade em termos contemporâneos (entre um 
e outro século). Tudo o que se desgarra de uma noção restritiva 
de vanguarda, linhagem/linguagem em sua demarcação signi-
ficante, dentro de uma delimitada órbita lingual. Pensando-se 
no conjunto dos livros produzidos pela autora (nascida em 
1941, na Califórnia), esses anos 90 realizam a abertura para 
o experimentalismo heterodoxo norteador da era “millie”, 

nutrido por erudição (o que sempre conduz a graus intensos 
de referencialidade, através de esferas conceituais as mais am-
plificadas), traços de subjetivação e uma entrega deliberada à 
nota viva do tempo, do que acontece só agora (no decurso das 
coisas cotidianas, passíveis de serem heterogeneamente incor-
poradas). 

A exemplo do volume publicado em 1987 (trazendo o pro-
jeto-súmula de vida e tempo, de novo desdobrado em 2003), 
este livro da vida se organiza em blocos de prosa – tem como 
foco uma atuação na linha – sentença – no que propicia uma 
sequencialidade tomada em sua dimensão contígua, num di-
namismo de montagem. O interesse recai na distribuição de 
linhas em seu andamento sucessivo (favorável a proposições 
lógico-consecutivas e paradoxos da enunciação testemunhal 
ano após ano), a ponto de tornar indiscerníves a escrita-de-si e 
a espacialidade em que se diagramatiza o tempo. 

Propício se revela um paralelo com o que concebe Herberto 
Helder como “memória, montagem”, num texto-chave de seu 
Photomaton & Vox, livro, também cinemático e documental, 
híbrido de conceitualidade e reencenação do vivido. Poesia-
-de-linguagem em mista acepção reflexiva e autorreferencial, 
My Life in the Nineties opera a partir da imediaticidade de um 
dia-a-dia que passa, cumulado em anos de uma década e de toda 
uma vida. Algo que se dá simultaneamente ao ato investigativo – 
The Language of Inquiry (como bem resume o belo título ensaís-
tico de Lyn Hejinian) – acerca da duração e do ato performativo 
da poesia como atividade indissociável de captura da descontí-
nua presença e passagem do humano – Entre a forma-livro e o 
limite-linha da linguagem.
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alberto pucheu
resenha

A poesia do século em que estamos não pode prescindir 
da atuação das poetas mulheres que nele, seja em sua primeira 
década ou nesta da qual já passamos da metade, começaram a 
escrever. Numérica e qualitativamente muito expressivas, elas 
compõem diversas forças que configuram as vertentes mais 
impactantes do que se tem feito hoje no Brasil. Os nomes são 
tantos e já tão conhecidos, ao menos por quem minimamen-
te lê a poesia de hoje (como é o caso da maior parte dos lei-
tores desta revista), que nem é preciso lembrá-los mais uma 
vez, nem seria o objetivo aqui abordá-las em suas escritas. É 
importante, entretanto, lembrar, entre as que estrearam nos 
anos 1990, como, dentre outras, Cláudia Roquette-Pinto, Jose-
ly Vianna Baptista, Paula Glenadel e Mariana Ianelli, a poesia 
singular e ao mesmo tempo antecipadora de Simone Brantes. 

Entre uma densidade existencial e uma autoironia cor-
rosiva, seus poemas, mesmo quando escritos na primeira pes-
soa, deflagram um acontecimento de um nós, de um coletivo, 
de um tempo, de um nosso tempo, de um dizer por si, para 
o outro e pelo outro, de um dizer por e para um nós. Se um 
dos poemas do livro de estreia, diz, poética e filosoficamente, 
que “Um acontecimento não fica perdido para sempre, um dia 
ressurge,/ como esses corpos afogados que, depois de algum 
tempo/ no fundo, reaparecem à superfície, boiando./ E então já 
não há mais nada a fazer, senão enterrá-lo em poema”, é preci-
so, a cada momento, desenterrar os poemas de Simone Brantes, 
desenterrar, como ela, seus e nossos mortos, tirar seus livros 

da solidão e do silêncio da estante para, deixando-os boiar em 
nossos dias, reavivar na memória o que tais fantasmas podem 
sempre dizer, o que eles, repetidamente, podem redizer do e 
para o nosso tempo. 

Publicado em 1999, “Pastilhas Brancas”, antológico poema 
homônimo do primeiro livro da poeta, capaz de trazer nossas 
profundidades mais assustadoras para emergir em uma super-
fície ao mesmo tempo em que empurra esta de volta para as 
escuridões a que pertencemos e de que nem mesmo sabemos, 
com sua força cotidiana pensante, marca certamente uma épo-
ca, aquela e esta em que estamos, dizendo, com força e deli-
cadeza maiores, um páthos, um humor irredutível de nosso 
tempo, um eu coletivo, um nós, um tempo, um nosso tempo. 
Como não ler nesse poema uma antecipação de forças que po-
dem ser lidas em nossas vidas e em certa poesia realizada hoje?

pastilhas brancas

Dormi calma por duas pastilhas brancas embalada,
como quem não tem ocupada a alma por tudo que dói.
Talvez, apartada de mim, minha dor tenha andado por aí perdida
ou tenha ficado o tempo todo aqui bem próxima
estendida sobre a cadeira
como essas roupas que se despem na véspera
e se vestem sem pudor no dia seguinte.

Recentemente, em 2016, Simone Brantes publicou, igual-
mente pela 7letras, o excelente Quase todas as noites, que reto-
ma alguns de seus temas levando-os a uma radicalização que 
apenas a obsessão vital e a excelência poética permitem. Tal 
livro é simultaneamente seu amadurecimento (aguardemos o 
porvir!) e sua renovação, sua adultice e sua juventude, um li-
vro, em todos os sentidos, raro, raríssimo, que, ambiguamente, 
diz respeito a muitos de nós. Os sonhos, os mortos, os familia-
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res, os amigos, as amantes, os amigos, as relações afetivas re-
tornam fantasmaticamente para reavivarem nossos fantasmas. 
O homoerotismo ali, pulsante, como, entre alguns, o poema 
“As moças” (“Como duas moças se encontram/ pelas moitas? 
como duas vulvas/ sob a colcha?/ como sem mergulho/ maru-
lham no fundo os líquidos/ de uma na outra?/ Como, como –/ 
por que poder de Deus/ – as moças/ se comem se comem se 
comem/ com as coxas?”). 

Um livro que, sendo de maturidade, poderia ser igual-
mente o de uma estreante privilegiada de nosso tempo, um 
livro maduro em seiva verdejante, à beira do tutano, cheio de 
gás, de gasolina, de qualquer combustível. Se a poeta (e ensaís-
ta) argentina Tamara Kamezain havia escrito o Livro dos divãs, 
publicado pela mesma 7letras, em que tematiza sua condição 
de psicanalisanda, no novo livro de Simone Brantes, tem-se 
uma poemática analítica, uma oniropoesia no grau mais in-
tenso, em que a analisanda e a analista são ninguém menos 
do que o poema e a poesia. Nele, Simone se entrega à estranha 
intimidade da poesia como quem se entrega à estranha intimi-
dade da vida, que lhe segreda em seus ouvidos o que ela, em 
megafone, construindo, dita para nós. 

Desde seu primeiro livro, os sonhos se fazem presentes, 
“os sonhos são turvos”, ou, como em No caminho de Suam 
(sim, Suam, a universidade em que Simone lecionou e que, 
no caminho diário para ela, de ônibus, fazia os poemas), de 
2002, “O sonho é só uma história/ que a memória/ de manhã 
transforma/ em paisagem:/ é só uma miragem,/ uma peça que 
a razão/ te prega./ Tente se lembrar da sombra que há sob/ toda 
árvore:/ no sonho não há sombra/ só claridade”. Esse poema 
retorna em Quase todas as noites, ganhando, inclusive, o des-
taque da quarta capa. É a peça pegada em nós pela claridade 
dos sonhos, o desdobramento exponencial dos sonhos e seus 
mise en abymes, a dor obscura transmutada, sem se perder, em 

clarividência, o “fazer da noite sair enfim um dia”, o “impor/ 
um pouco de ordem/ à desordem/ que toda manhã/ impera/ 
no quarto”, a fazer com que os mortos apareçam nos sonhos 
enquanto fantasmas da memória “porque a morte é bem cla-
ra”, levando o sonho a ser “uma história/ que a memória/ de 
manhã transforma/ em paisagem”; é tudo isso, com os lapsos e 
atos falhos trabalhados (como o deslizamento entre “chupeta”, 
“bochecha” e “boceta”), que faz com que o passado e os mortos 
estejam, na clarividência fantasmática do poema, à frente. 

Se os poemas, em seus sonhos estranhamente familiares, se 
repetem, é porque somos, nesta oniropoesia, “repetid[os] pelo 
mesmo método” de escrita, somos, como leitores, repetidos pe-
los poemassonhos, que estão à nossa frente e nos lançam à frente 
de nós mesmos, em um caminho que vem. A poesia de Simone 
Brantes é dessas necessárias para nós como as que não deixam 
os enigmas da vida se dispersarem, ou como afirma Caio Meira 
na orelha do livro: “Em Quase todas as noites, Simone Brantes 
encontra sua poesia nesse modo de ser que reiteradamente inda-
ga o mundo em sua apresentação ordenada e ao mesmo tempo 
caótica: o que permanece e o que passa, o que é sonho e o que 
é real, as múltiplas vozes que levam a todos os lugares e a lugar 
nenhum. O próprio título, retirado de um sonho, indica esse ca-
ráter retornante em que está envolta sua poesia: poemas, como 
sonhos, são relatos dentro de relatos, são vozes que se abismam 
em outras vozes, textos cuja origem remete a outros textos; so-
nhos, como poemas, pedem decifração (ou nos devoram), exi-
gem ser interpretados, recontados, relidos. Ademais, poemas e 
sonhos se servem das mesmas ferramentas para dar conta da 
natureza enigmática da vida”.
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leonard cohen
tradução de leonardo gandolfi

Eu estava ali atrás 
nos bastidores com o pessoal da banda 
e a gente conversava sobre os vários estágios
por quais um homem passa ao longo da vida 
no que diz respeito à impressão que causa nas mulheres.
Não é nada muito científico
é mais uma coisa que nós velhos 
dizemos, por exemplo, durante um café. 
Começa assim, primeiro você é irresistível. 
Depois você se torna resistível. 
Em seguida você se torna transparente
(não invisível, mas como se só pudesse ser visto 
através de uma fina camada de plástico). 
Daí então você se torna invisível. 
E quando tudo parece já de bom tamanho
eis a mais incrível das transformações.
De invisível você passa a repulsivo. 
Mas não é assim que a história acaba
porque, depois de repulsivo, você se torna bonitinho.
É neste estágio que me encontro agora, meus amigos. 


