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Grampo Canoa é uma revista grampeada. Grampo canoa é o nome 

que se dá a um caderno que tem acabamento com dois ou mais 

grampos reunindo algumas folhas dobradas. Neste caso, o acaba-

mento é a etapa final do processo em que, depois da impressão, as 

folhas são ordenadas, dobradas e encaixadas no também dobrado 

papel de capa. Só então é que se colocam os grampos. Como di-

zem os manuais de arte gráfica, o grampo canoa é um acabamento 

mais rápido e prático que os outros. Segundo esses mesmos ma-

nuais, o grampo canoa é ideal para publicações de até 72 páginas, 

sendo que o total de páginas deve ser múltiplo de quatro, já que 

uma folha dobrada ao meio forma quatro superfícies onde se pode 

imprimir algo.

No caso da Grampo Canoa foram impressos textos em que se pode 

ouvir, entre outras coisas, uma pequena cerca elétrica zumbindo noite 

e dia. O primeiro texto é uma entrevista, modalidade em que alguém 

pergunta e geralmente outra pessoa responde. Nesse caso, a outra 

pessoa a responder é Inês Oseki-Dépré. Como esse, há mais textos 

sem versos: Bruno Brum lendo um ready-made de Drummond, Da-

nilo Bueno recebendo um livro de Fabiano Calixto, Chris Marker 

aprendendo a olhar. Por outro lado, alguns textos têm versos: Jaime 

Gil de Biedma, Francesca Angiolillo e Sérgio Medeiros. Por fim, 

David Antin e uma história contada por ele em que fica difícil sa-

ber se é com ou sem versos, o que nem vem ao caso.

Grampo Canoa é uma revista grampeada e semestral. Este é o nú-

mero 1, ao qual se seguirá o número 2, e talvez até um número 3. 
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inês oseki-dépré
entrevista

1) Traduzir é estar entre duas culturas. E o seu lugar é especial: 
traduzir brasileiros e portugueses na França e traduzir franceses 
no Brasil. De um lado, Drummond, Pessoa, Lygia Fagundes Telles, 
Padre Vieira, Haroldo de Campos, José de Alencar, Guimarães 
Rosa etc. Do outro, dois Jacques, o Lacan e o Roubaud. Como 
você vê esse lugar?

Segundo Walter Benjamin (“A tarefa do tradutor”), a tradução 
revela a complementaridade das línguas, que são próximas no 
que querem dizer. Cabe à tradução, portanto, exprimir a rela-
ção a mais íntima possível entre as línguas...

Isso significa, para o tradutor, que ele ocupa um lugar es-
pecial, específico, que ele vê na outra língua o que a primeira 
exprimiu, algo que nem sempre é evidente. Mas, dito isso, a 
distância entre a língua e a mensagem não é maior do que a 
que separa uma escrita, um estilo de um outro...

É claro que eu vejo meu papel de tradutora também como 
o de uma “go-betwen” entre duas linguagens ou entre duas cul-
turas, mas antes de passar de uma língua para outra, eu tento 
entrar na língua do escritor ou poeta que estou traduzindo...

Tento sentir de dentro, eu me transformo no autor, absorvo-o. 
Pound evocava a “liberdade mimética”, que supõe uma espécie 
de aporia: liberdade de re-criar mas de maneira mimética, à la 
façon do original...

Tradução do fragmento 33 de Galáxias, com anotações de Haroldo de Campos
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Precisando. O mesmo Walter Benjamin recusa a dualidade 
entre liberdade e cópia. Se o tradutor é livre demais, vai pri-
vilegiar o sentido, o que não é interessante: a tradução é uma 
forma. A cópia, por seu lado, vai envelhecer (tradução literal).

A solução é recriar ou “transcriar”, como dizia Haroldo de 
Campos. O método é a literalidade literária.

Relendo o que escrevi acima, me acho um pouco pretencio-
sa demais. O meu lugar, como você diz, é um lugar instável, ou 
melhor, móvel, flutuante, num entre línguas... Mas não consigo 
me ver de fora, só sentir a pulsão tradutiva quando o texto fala 
comigo...

Por outro lado, há também o desejo de partilhar, de vestir o 
texto com uma outra roupa e ver como fica. Às vezes, o texto é 
mais eloquente na outra língua, soa melhor. Às vezes, porém, 
o texto murcha na outra língua, o que para mim é sinal de que 
lhe faltava algo, consistência ou... alma?

Na verdade, os textos que eu traduzi, apesar da grande di-
ferença que os separa, correspondem a um marco na minha 
memória. Fazem parte de mim, da minha formação: por exem-
plo, o Padre Vieira, o Fernando Pessoa estão relacionados com 
a Universidade, com conversas, com os amigos. O céu como 
um xadrez de estrelas remete a Haroldo de Campos e às Galá-
xias. Lygia Fagundes, Carlos Drummond de Andrade ou João 
Cabral são pessoas que conheci como autores e que apreciei 
pessoalmente. Meus autores fazem parte dos meus amigos.

Para terminar, quando traduzi brasileiros na França eu tive 
a ambição de divulgar a literatura deles mas servindo-me da 
minha sensibilidade para torná-los franceses como se eles ti-
vessem escrito em francês. Mais tarde, resolvi traduzir em fran-
cês também poetas brasileiros contemporâneos para fixá-los 
em outra língua... Foi só quando já tinha traduzido autores que 
me pareciam fundamentais é que resolvi começar a traduzir do 
francês em português, como foi o caso do Jacques Roubaud. 

O Lacan foi uma outra história... Traduzi outros autores publi-
cados ou não: Liliane Giraudon (revista Alea), Becket, Alferi, 
Agora, estou traduzindo Christian Prigent que acho muito in-
teressante também. Quero seguir o caminho inverso...

Esse é o meu lugar. 

2) Entre tantos autores, um chama atenção pela diferença: Lacan. 
Você foi uma das primeiras a traduzir para o português uma co-
letânea dos Écrits. Como se deu essa aproximação?

Realmente, fui a primeira tradutora a enfrentar a tradução dos 
Écrits de Jacques Lacan no Brasil. Talvez na época (anos 68) 
algum extrato já existisse em Portugal, mas pouca coisa. Ele já 
era famoso na França e no mundo...

Na verdade, não estava nas minhas intenções realizar tal 
façanha mas, na época, todas as pessoas que teriam podido 
fazê-la recusaram…

Aconteceu que, na ida de Roman Jakobson para São Paulo, 
em 1969, ele foi convidado, após uma conferência na Alliance 
française, a um jantar na casa de Haroldo de Campos que já era 
meu amigo na época (conhecê-mo-nos em 1964 por intermé-
dio de um amigo comum, Francisco Achcar).

No jantar puseram-me ao lado de Jakobson que me fez 
muitas perguntas, entre as quais, o que eu tencionava fazer na 
França. Disse: “uma tese sobre Michel Butor. Mas agora os edi-
tores (Editora Perspectiva) estão insistindo para que eu tradu-
za os Écrits de Lacan.” O comentário de Jakobson: “não faça 
isso, a senhora vai perder seu tempo. O único texto interessan-
te desse livro é “La Lettre volée”, o resto não tem interesse...”

Nossa conversa tomou outros rumos, falamos de franceses 
(Barthes, Kristeva, Sollers) e ele acrescentou: “a única pessoa 
que vale a pena na França hoje em dia é Émile Benveniste, mas 
infelizmente ele se encontra internado, afásico...”



6 7

O tempo passou, voltei para a França onde era bolsista des-
de 66 e esqueci o papo. Mas Jakobson, por seu lado, hóspede de 
Sylvie Bataille (esposa de Jacques Lacan) não perdeu a ocasião 
de espicaçar a vaidade do psicanalista: “Conheci uma moça ex-
traordinária que não quer traduzi-lo em português...”

Foi o que bastou para que Lacan me enviasse duas cartas 
intimando-me a me apresentar em sua casa. Só fui para Paris 
(eu morava e continuo morando em Aix-en-Provence) porque 
meus amigos me pressionaram: “Não perca essa ocasião, o ho-
mem é super famoso...”

Conheci Jacques Lacan em seu apartamento do número 3, 
rue de Lille, onde fui jantar em companhia de personalidades 
(que eu não conhecia, “noviça” nos meios intelectuais france-
ses). Havia um convidado que parecia muito importante dada 
a afabilidade do anfitrião em sua direção (depois fiquei saben-
do que era Jacob, prêmio Nobel de biologia, sentado ao meu 
lado e me fazendo perguntas, e eu muito intimidada tentando 
descobrir sua identidade... achei que era médico pois o Pitan-
guy era seu hóspede.)

Não gostei de Jacques Lacan: achei-o pretensioso, antipático, 
quase desagradável. Chamava a esposa de “senhora” e a uma al-
tura lhe disse: “Minha cara, ensine a essa jovem brasileira como 
se come salmão defumado na França”... A audácia. A uma certa 
altura zombou de Nicolas Ruwet que tinha me acompanhado ao 
jantar (e que estava traduzindo textos de Jakobson): “Silêncio! 
nosso amigo belga vai contar uma piada belga!” E falando com a 
linda mulher: “A senhora não entende nada”...

Não falamos dos Écrits.
Mas na saída, marcou comigo de eu voltar no dia seguinte, 

dessa vez no 5, rue de Lille, onde ele tinha o consultório. Pre-
cisava falar comigo.

Voltei num dia de chuva.

Após 5 minutos de espera onde se ouviram várias portas ba-
tendo, ele apareceu, me pegou pelo braço e quase me arrastou 
pelas ruas até o 27, rue Jacob, onde ficavam as edições do Seuil. 
Descemos a um subsolo e ele me apresentou a uma senhora: “Esta 
é a moça que vai me traduzir em português. Dê-lhe o contrato”.

Eu, surpresa mas inexperiente, não habituada a discutir 
com “mais velhos”, só pude gaguejar: “Não vou traduzir tudo. 
Tenho uma bolsa para fazer um doutorado que tenciono aca-
bar. Só traduzo dez capítulos”. Acrescentei: “O senhor está 
cometendo um erro. Não conheço Psicanálise, não conheço 
Freud, não falo alemão..” Ele: “A senhora é a pessoa ideal”.

Ulalá! Ele escolheu os dez capítulos (escolha que deu muita 
sessão de psicanalistas no Brasil) e eu voltei para Aix com mais 
essa incumbência, da qual não conseguira escapar...

Acabei fazendo a tradução, que me custou muitíssimo. Ele 
queria que eu ficasse em Paris numa casa de campo, onde ele 
viria me ver nos fins de semana. Não me inspirou confiança, 
sobretudo porque eu ficaria com uma cachorra super inteli-
gente como companhia.

A tradução deu trabalho, foi revisada, corrigida, saiu em 
1972, um ano após o término do meu doutorado. Acabei me in-
teressando por Freud, Lacan, psicanálise... Foi uma experiência 
muito interessante.

Até hoje, após ter traduzido vários autores brasileiros, por-
tugueses, franceses, sou “famosa” principalmente como sendo 
“a tradutora de Jacques Lacan no Brasil”.

3) No prefácio à sua tradução de Galáxias para o francês, você 
menciona a ideia de que a versão traduzida comporia uma uni-
dade com o texto em português. Pensando no caráter deste livro e 
também na proximidade que você tinha com Haroldo de Campos, 
o processo de tradução deve ter sido muito particular. Você pode-
ria contar um pouco como foi?
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Eu não me lembrava de ter dito isso mas a ideia de uma unida-
de, ou melhor, de uma complementaridade entre os dois textos 
é a ilustração do que eu dizia a respeito do ato de traduzir... 
Sim, acho que sem o Haroldo a tradução não teria sido possível 
não só por causa das dificuldades léxicas que a inventividade 
do poeta cria no seu texto e que ele me ajudou a elucidar mas 
porque nossa colaboração foi não só muito interessante e rica 
mas muito estimulante, necessária. Foi uma tradução a quatro 
mãos, um verdadeiro trabalho.

Essa colaboração se desenvolveu ao longo de vários anos, tal-
vez uns sete, que correspondem às visitas que eu fazia ao Brasil. 
Minha mãe dizia: “Você veio ver a gente ou o Haroldo?” Mas 
também trocamos muitas cartas que eu conservo preciosamente 
nas quais não só Haroldo me põe a par das publicações dele, ou 
de seus projetos, mas retifica alguma coisa, dá explicações sobre 
a tradução das Galáxias, sugere alguma palavra, acrescenta al-
guma informação.

Num dado momento, tínhamos feito 25 textos, Haroldo me 
disse: “Inês, podemos parar aqui”. Eu me indignei: “no meio do 
caminho? Nem pensar. E fomos até o fim”.

Viramos uma dupla e lemos juntos várias vezes, em festivais 
de poesia (Cogolin, Val de Marne), em colóquios sobre a poesia 
no cipM,1 e até existe um vídeo de uma leitura nossa feito por 
Donguy que eu pude rever na ocasião do colóquio sobre tradu-
ção e poesia, na Casa das Rosas.

Quando ensaiávamos nossa leitura, podia acontecer que 
Haroldo se empolgasse e acrescentasse versos, palavras, desen-
volvesse a melodia. A tradução se tornava bem mais longa do 
que o original.

Mas quando publiquei a tradução integral na França, retifi-
quei, para cada verso um verso, cortei todo o “supérfluo” sem 

1 Centre International de Poésie de Marseille.

solicitar a opinião do poeta. O livro ganhou o prêmio Roger 
Caillois (simbólico) de melhor obra poética do ano de 1999 e 
lemos ainda trechos das Galáxias na Maison de l’Amérique La-
tine em presença de Jacques Roubaud, de Michel Deguy, de Saul 
Yurkievich, de vários outros excelentes poetas. Foi uma festa!

Também juntos participamos de um colóquio sobre a poesia 
brasileira em Oxford (England) e em Yale com David Jackson, 
mas Haroldo começava a dar sinais de fadiga, de fraqueza...

Era um homem genial e generoso, um amigo formidável, e cos-
tumo dizer que foi sem dúvida não só um grande poeta e tradutor 
mas um crítico sem par que, além de ter incentivado a literatura 
brasileira, por meio de ensaios e conferências, deu-lhe visibilidade, 
corpo e alma...

4) Em seu livro A propósito da literariedade (1990), você busca 
nos estudos literários o “desaparecimento da fronteira entre proce-
dimentos puramente poéticos e procedimentos puramente prosai-
cos” (p.38). Pensando em escolhas como o já mencionado Galá-
xias ou ainda Algo: preto, de Jacques Roubaud, em que medida 
os textos que mais lhe interessam dialogam com esse desapareci-
mento? E como você vê certa poesia francesa de agora que tem 
nessa abolição de fronteiras sua tônica? 

Esse texto, A propósito da literariedade, que apresentei como 
inédito na minha habilitação em 1991, escrevi para Roman 
Jakobson, que foi meu guia nas pesquisas literárias e que eu 
tive o privilégio de frequentar durante alguns anos entre 1969 e 
1971, graças a Haroldo de Campos que o conhecia.

As teses do linguista sempre me pareceram luminosas e 
justas, apenas com essa reserva de que ele utilizava princi-
palmente a poesia versificada para sua ilustração da “função 
poética” (a atenção sobre a materialidade do signo), o que eu 
coloquei em questão. Tivemos uma conversa a esse respeito 
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um pouco antes de seu desaparecimento e ele pareceu afetado 
pelas minhas observações (“Talvez você tenha razão”, disse ele).

Na minha opinião, a função poética podia se encontrar na 
prosa, no discurso, na narrativa. Pensava em Claude Simon, 
em Michel Butor, em Céline, Beckett, para mencionar só os 
franceses. Lembro-me que Jacques Roubaud afirmava naquela 
época que não havia articulação entre prosa e poesia, que eram 
coisas diferentes. Hoje ele admite senão a “prose poétique”, 
como eu a chamava, mas pelo menos a “poésie narrative”, que 
não é exatamente a mesma coisa, mas que se aproxima.

A função poética, a recorrência, o paralelismo, a parono-
másia, o ritmo musical enfim (o que mais poético do que os 
textos de Lobo Antunes, romancista?) me pareciam caracteri-
zar o que há de mais belo na prosa.

As Galáxias ou Algo : preto contêm, diferentemente, formas 
mistas, híbridas. Nas primeiras, você tem inserções como “e 
houve também a estória daquele/alemão que queria aprender 
o francês por um método rápido assimil de sua/ invenção e que 
aprendia uma palavra por dia um mot par jour zept mots...” 
(g. 45, Ex Libris) que se articula com segmentos extremamen-
te poéticos e fortemente ritmados (“mais uma vez junto ao 
mar polifluxbórboro polivozbárbaro polúphloisbos...”). Prosa 
e poesia dialogam aqui numa relação de complementaridade. 
Em Algo : preto, há algo de lancinante na repetição de frases 
aparentemente banais ou na descrição do quotidiano: “Ponho 
um fundo de café em pó, da marca zama filtro, que compro 
em grandes vidros de 200 gramas no supermercado franprix, 
em frente ao metrô Saint Paul. Pelo mesmo peso, ele custa 
quase um terço a menos do que as marcas mais conhecidas, 
Nescafé, ou Maxwell. O próprio gosto é claramente um terço 
pior do que o do nescafé mais grosseiro não liofilizado, que 
não é lá essas coisas...” (p. 35, Algo: preto, Perspectiva, 2006).

É esse diálogo que torna esses poemas muito fortes, muito 
sinestésicos, musicais, que provocam um prazer estético imen-
so e também emoção, como diria Drummond. Mas aqui trata-
-se da incursão da prosa na poesia, o que não é exatamente a 
mesma coisa, porque, mesmo se há cotejo de formas, laivos de 
prosa narrativa, a base permanece a poesia.

O que acontece hoje na poesia francesa, e na brasileira tam-
bém de certo modo, é a prática corrente da poesia narrativa, ou 
seja, uma poesia diegética (descritiva ou narrativa) que é bas-
tante interessante. Exemplos se vêem nos textos de Hocquard, 
Alferi, Viton, Giraudon, no Brasil, Arnaldo Antunes. O proble-
ma, me parece, é que nem sempre existe uma armação forte que 
sustente o todo: na minha opinião, é necessário que haja um fio 
de prumo que sustente o texto, uma tonalidade ou uma tônica 
como você diz. Pode haver até narração contanto que a forma 
permaneça estruturada: uma forma bem estruturada sempre 
ajuda a manter o poema de pé (como em certos poemas de Nel-
son Ascher, por exemplo). Há poetas que continuam a manter 
a “forma” poesia de maneira intertextual ou formal (verso livre, 
heterométrico, isométrico), porque existe sempre um risco de 
que as coisas se desfaçam no informal, que elas se diluam, não 
sei se estou sendo clara. 

Nesse artigo, se bem me lembro, eu dizia também que havia 
uma questão de dominância, de prevalência da função poética, 
quer se tratasse de poesia ou de prosa. É sempre a forma que decide.

5) Você trabalhou para um jornal francês preparando matérias e 
entrevistas sobre autores brasileiros. Qual foi mesmo o jornal? En-
tre elas, uma entrevista com Drummond em que acidentalmente 
ele precisou relembrar sua formação de farmacêutico. Como foi?

Nos anos 80 colaborei para um jornal (revista?) regional, que 
dependia do ministério da cultura, chamado Impressions du 
Sud. Era uma delícia, o comitê de redação era constituído de 
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escritores, professores universitários, um excelente fotógrafo (o 
único que recebia pelo trabalho) e a gente tinha, principalmen-
te, muita liberdade na escolha dos assuntos. 

Foi assim que entrevistei Claude Simon, na ocasião do prê-
mio Nobel, ou o linguista Georges Mounin (autor de Problè-
mes théoriques de la traduction, Les Belles Infidèles). Fiz tam-
bém uma matéria sobre Jorge Amado quando da sua estada 
em Aix-en-Provence.

Mas o artigo mais interessante que eu fiz foi sobre Carlos 
Drummond de Andrade, de quem eu tinha traduzido integral-
mente Impurezas do Branco (que não foi publicado, a Gallimard 
tendo comprado toda a obra do poeta ao mesmo tempo) e Con-
tos de Aprendiz, coletânea de crônicas que Drummond publi-
cava em jornal (publicado pela Editora Métailié com o nome 
de Conversation extraordinaire avec une dame de ma connais-
sance, título de um dos contos), livro que me deu muito traba-
lho e alguns dissabores, e que eu não considerava o melhor dele.

Aproveitei uma das minhas visitas à família, numa viagem 
para o Brasil e fui ao Rio, posto 6 para entrevistá-lo. A entrevis-
ta pode ser separada em três etapas:

– minha chegada no apartamento do Drummond
O autor de “Isso é aquilo” morava num desses prédios típicos de 
Copacabana, imponente, antigo, maciço. O portão, imenso, era 
acionado eletricamente. Toquei a campainha, a porta se abriu, 
mas antes que eu tivesse tempo de empurrá-la, ela se fechou 
no meu dedo, esmagando-o, que começou a sangrar muito. O 
porteiro, quando me viu, chamou o poeta pelo interfone: “Seu 
Carlos, a moça esta sangrando”. Ele veio ao meu encontro.

Pegamos o elevador de serviço e chegamos pela cozinha 
na casa do poeta, ele prestes a me socorrer: “Não se preocupe, 
vou cuidar do seu dedo, antes de ser poeta, fui farmacêutico...” 

(Tinha diploma em farmácia e em geografia). E gentilmente me 
fez um curativo no banheiro antes de nos instalarmos no salão. 

– a entrevista propriamente dita
Tinha preparado algumas perguntas que fiz, após mil agrade-
cimentos confusos, sem tomar notas das respostas, para não 
ser invasiva... A maior parte sobre ele e sobre a poesia, sobre os 
poetas brasileiros, do tipo: o que pensa da poesia contemporâ-
nea brasileira? Quais seus poetas preferidos? O que o senhor 
acha de João Cabral de Melo Neto? Qual a sua opinião sobre os 
poetas concretistas? Eu considerava Drummond como a sínte-
se da poesia brasileira, como o representante da modernidade, 
o homem providencial que havia frequentado todas as tendên-
cias, indo da lírica à concreta, o poeta do intertexto dantesco 
(“no meio do caminho tinha uma pedra...”). Esperava respos-
tas teóricas, cheias de firmeza.

Mas o poeta: “Joao Cabral foi meu amigo, sou padrinho do 
casamento dele, mas a poesia dele se tornou formal demais, 
ele só se preocupa com a forma e não mais com o conteúdo” , 
resposta que estranhei dado seu caráter “tradicional” (a sepa-
ração fundo/forma). A explicação: “quando ele foi individua-
lista eu era comunista e hoje ele é comunista e eu virei indi-
vidualista”. Tentei convencê-lo: os poemas dele são cheios de 
sentimentos, contidos, aquele das mãos entrelaçadas durante 
treze anos, ou então o do sertanejo que tem pedras na boca… 
Ele me olhou com certo espanto: “A senhora acha?”

A poesia contemporânea também não tinha sucesso junto 
ao poeta. Seu poeta preferido: Casimiro de Abreu. Sua poe-
ta preferida: Florbela Espanca (que eu tinha traduzido para o 
francês para a revista Banana Split sem julgá-la de vanguarda).

Tampouco apreciava a poesia concreta por ser por demais 
formalista. Augusto de Campos e Haroldo de Campos? Tra-
dutores de gênio mas poetas formais demais...Haroldo orto-
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doxo (sic). Desaprovava completamente as inovações de João 
Guimarães Rosa, que levou nossa língua para além dos limites: 
nossa língua não precisa ser deformada, a língua de Camões, de 
Frei Luiz de Souza.

E assim foi. O poeta de “Isso é aquilo” renegou toda tentativa 
moderna ou contemporânea por ser formal, inautêntica. Acres-
centou: “Meu guia não é Mallarmé mas Manuel Bandeira”. E por 
fim: “se toda a literatura brasileira viesse a desaparecer e sobrasse 
apenas o Machado de Assis, ela estaria bem representada”...

– a conclusão
Conversamos sobre vários assuntos, sua vinda de Minas, sua 
integração no Rio, que ele adorava. Falou da filha e dos netos 
e do amor que tinha por eles, um dos quais era apicultor. Per-
guntei o que fazia durante o tempo todo: “Nada. Gosto de ficar 
olhando minhas coisas, mexendo nos meus papéis, nas minhas 
gavetas”. Entrementes, a esposa tinha nos trazido um cafezinho, 
uma senhora bem brasileira, idosa. No final, ele me confessou: 
“Eu gosto do que me comove. Só me interessam poemas que 
dizem alguma coisa dos sentimentos. O resto não me interessa”. 
Lembro-me de que tinha pensado no meu foro íntimo que ele 
era bem tradicional apesar das aparências e que ele se exprimia 
como todo o mundo. Hoje, após terem passado tantos anos, 
concordo com ele, só me interessa a poesia que me toca, que 
me afeta, que me faz vibrar, e essa é muito pouca...

– epílogo 
Quando acabamos a entrevista (que foi publicada na Folha na 
época e durante a qual eu não tinha tomado nota alguma, como 
já assinalei), ele me ofereceu, na saída, além de João-Joana, um 
disco que fez com Sérgio Ricardo, dois livros inéditos de poesia 
“erótica” e me disse: “Quando eu morrer, por favor, a senhora 
me traduz esses poemas. No quero que apareçam enquanto eu 

vivo, temo algum mal entendido. Ah, nada pior do que a velhi-
ce!”, arrematou.

Pouco tempo depois – ele já estava com 82 anos –, após a 
morte trágica da filha, ele faleceu. Traduzi mais tarde um ou ou-
tro poema erótico, depois dele morto, mas nada é mais perfeito 
do que aquilo que ele escreveu quando vivo...

Aix-en-Provence, agosto 2015

P.S.: Em 1974, na ocasião de um seminário de psicanálise 
ocorrido em Aix-en-Provence, na saída, encontrei-me com 
Jacques Lacan. Me apresentei e lhe disse: “on reste en contact”? 
(we keep on touch)? Com as duas mãos, ele agarrou a gola do 
meu casaco de pele de lobo, me puxou para perto da sua cara 
e me disse: “Mademoiselle, c’est ça le contact”... Quando o sig-
nificante é o sujeito...
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zuca sardan
para colorir 

jaime gil de biedma
traduzido por fabrício corsaletti  

e leonardo gandolfi

decisão

A decisão de ser feliz
apesar de tudo, contra todos
e contra mim, de novo
– ser feliz, apesar de tudo –
volto a tomar essa decisão.

Porém mais que o desejo de mudança
perdura a dor no coração.
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contra jaime gil de biedma

 
 Para que serve, eu queria saber, mudar de casa,
deixar pra trás um porão mais escuro
que a minha reputação – ou seja –,
botar cortinas brancas
e ter uma empregada,
renunciar à vida de boêmio,
se depois disso tudo aparece você,
visita indesejada, idiota usando minhas roupas,
o zangão da colmeia, inútil, desprezível,
com as mãos bem lavadas,
comendo no meu prato e emporcalhando tudo?
 
Os balcões dos botecos te acompanham
até o fim da noite, cafetões, floristas,
as ruas mortas madrugada adentro
e os elevadores de luz amarela
quando, já bêbado, você chega
e vê no espelho em frente
a cara destruída
e os olhos furiosos ainda,
que você não quer fechar. E se eu reclamo,
você ri e me lembra do passado
dizendo como estou velho.
 
Eu poderia te dizer que você já era,
que esse informal e alegre estilo,
depois dos trinta anos,
acabou se tornando truculento,
e que seu relaxado
e encantador sorriso juvenil

– que era bonito – virou algo penoso,
um esforço patético.
Enquanto me encara com os olhos
de um órfão de verdade, você chora
dizendo que não vai mais fazer isso.
 
Se você não fosse tão puta!
E se eu não soubesse, já faz tempo,
que você é forte quando eu sou fraco
e que você é fraco quando me enfureço...
Sempre que você vem, me sinto confuso,
em pânico, com pena e infeliz,
sinto a desesperança
e a impaciência e o ressentimento
de sofrer outra vez
essa humilhação imperdoável
chamada intimidade.
 
A duras penas vou te levar para cama,
como quem vai ao inferno
para dormir contigo.
Morrendo a cada passo de impotência,
tropeçando nos móveis
às cegas, vamos cruzar a sala
torpemente abraçados, cambaleando
de álcool e de soluços sufocados.
Que miserável servidão amar seres-humanos,
servidão pior que essa,
a de amar a si mesmo!
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acabou de chegar

Não vive neste bairro.
Não foi a loja alguma.
Não conhece as pessoas
que se espremem ali.
Não sabe o que se passa.
Não compra aqui jornal.
Mas se lembra de esquinas
que os cachorros se lembram.

As janelas acesas
só aumentam a tristeza.
Coração transeunte,
por novas construções
caminha vacilante,
como que transportado.
O vento do subúrbio
enroscado nas pernas.

A rua como outrora.
Como outrora estrangeira.
O ar escurecido
noite que se aproxima.
E quando dobra a esquina
e aperta o passo, sonha
que o tempo não mudou,
que brinca de voltar.

Caminhando é que pensa: 
não, o tempo passou.

a rua pandrossou

Bem-amadas imagens de Atenas.
 
No bairro de Plaka,
perto de Monastiki,
uma rua qualquer com muitas lojas.
 
Se alguém que goste de mim
alguma vez for à Grécia,
e passar por lá, sobretudo no verão,
mande minhas lembranças a ela.
 
Era uma segunda-feira de agosto
depois de um ano atroz que começava.
Lembro que de repente amei a vida,
porque da rua vinha um cheiro
de cozinha e couro de sapato.
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são coisas de família

Por que me agradecer, pai, e me acompanhar
com esta confiança toda
criada entre nós dois depois da sua morte?

Nada pode me dar. Nada posso te dar,
por isso você me entende.

sérgio medeiros
poemas que se deslocam

o hotel phantasmagoria

– a lancha negra e branca
balançando vazia na baía
de costas para o sol
de repente recebe uma carga
de brilho intenso
que parece afundá-la um
pouco na água tranquila

– num pequeno triângulo de grama
à entrada do Phantasmagoria
o pássaro nervoso para como
uma estatuazinha alerta
uma perna dobrada 
nada de abrir o bico
apesar de ser célebre
pelos gritos estridentes

– no banheiro do Phantasmagoria
a máquina que sopra ar quente
nas mãos descarnadas de um espectro
também agita violentamente um saco
de lixo debaixo dela
espalhando ao redor pedaços de 
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papel que os hóspedes
depositaram ali

– a longa mangueira azul
enroscada nela mesma
no piso do corredor verde
mantém a cabecinha vermelha
soerguida

– no saguão um besouro
mergulha fundo em duas
pétalas amarelas que parecem
embrulhá-lo enquanto uma
borboleta albina se choca
com outra borboleta albina
– ? –
e de repente elas afundam numa
folhagem de plástico para
logo saltar dali como 
leves projéteis sonsos

– no fundo do Phantasmagoria
atrás de uma porta branca
tem uma área minúscula
protegida por cerca elétrica
que zumbe noite e dia

– depois de lançar um pouco
de farelo aos gansos sujos
o jardineiro doudo em pé na margem
do lago mexe freneticamente a 
mão dentro do seu saco plástico
branco virado pelo avesso

que se agita frouxo como se fosse
uma ave voraz pousada no seu
braço a bater as asas

– à tarde no empoeirado estacionamento
um cachorro adormece no chão de terra 
profundamente e todos os passarinhos 
que num pedacinho de grama seca pastaram
até saciar-se levantam voo juntos por cima dele

– sob os trovões soam os alarmes
do Phantasmagoria e continuam
a soar depois que a chuva passa
e os pássaros voam em bandos 
sobre o telhado escuro

– o perfil colorido de um jogador
de futebol se acende e uma bola
brilhante sobe e desce sem parar diante 
do seu incansável pé ágil num recanto do
gramado às escuras e ainda deserto
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pede-se passagem

[Em Florianópolis ônibus são queimados em praias e 
ruas; pessoas estranhas ou desengonçadas caminham 
pelas calçadas...]

 
– um chinelo de borracha preta
amanhece sozinho no meio 
da estrada deserta como um
pássaro deitado que erguesse
aos poucos as asinhas quando o sol
subitamente surge no horizonte

– na esquina ao meio-dia o anão
parece inchar sob o sol que tudo dilata
e a áspera pele vermelha do seu rosto
revela desconforto ante o sinal
que não libera logo uma passagem
entre os caminhões e os carros 
que crescem ali

– um barulho tenso no terraço
como se um galho duro estivesse
sendo fortemente pressionado
para baixo ou para o lado
no entanto apenas uma borboleta
amarela se move livremente ao sol
entre os vasos abundantes

– no ponto de ônibus uma mulher 
solitária arregaça a manga da blusa
branca como se preparando
para dar um soco em alguém 
que já vai chegar

david antin
tradução de marília garcia

teoria e prática  
do pós-modernismo                                            um manifesto

   há mais ou menos dois anos elly e eu decidimos que era 
hora de comprar um novo colchão talvez tenha sido elly quem 
decidiu         porque eu não tinha dado muita importância ao 
problema

                nós tínhamos um velho colchão era nosso há anos 
e o vendedor que nos vendeu garantiu que ele duraria a vida 

toda         mas ele estava envelhecendo e tinha ficado com 
uns calombos ou melhor com calombos em alguns lugares 
e buracos em outros e     para mim isso simplesmente fazia 
parte do envelhecimento natural ele tinha envelhecido nós 
tínhamos envelhecido e estávamos acostumados            mas 

eleanor tem dores nas costas e ela estava ficando desesperada 
para se livrar daquele colchão          que tinha vivido com a 
gente por tanto tempo e com tanta fidelidade       e do qual 

eu julgava conhecer todos os pontos altos e todos os buracos               
as alturas e as armadilhas       e eu tinha certeza     de que à 

noite o meu corpo se esquivava com cuidado dos 
calombos e          evitava os precipícios ficando numa área 

     segura sempre que possível 
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                            mas talvez eleanor tenha um sono mais 
pesado      eu tenho a impressão de ter passado a maior parte 

da vida noturna evitando as armadilhas desse colchão ao qual 
estava acostumado       e essa habilidade eu tinha adquirido 
durante os dez ou quinze anos de vida do colchão        assim 

eu não via nenhum motivo para nos livrarmos do colchão que 
tinha a garantia do vendedor de durar até o resto das nossas 

vidas       eu achava que ainda íamos viver muito tempo     não 
pensava que estávamos perto de morrer    então o colchão 

também não       mas eleanor continuava a acordar com dor 
   nas costas

    apesar de tudo eu achava que era um bom colchão e que 
elly simplesmente não conseguia evitar os calombos       nunca 

me ocorreu que o colchão pudesse ser o culpado    assim eu 
nunca fiz nada      e elly também não fez nada porque ela não 
é muito consumista e ela detesta fazer compras        mas no 
fim de um ano elly me convenceu       por ela ter as costas 

delicadas e eu não         de que ela entendia melhor do assunto 
do que eu    assim eu disse claro eleanor 

      vamos comprar um colchão novo         estamos arrumando 
nossa casa         e como vamos ter uma casa nova       podemos 

muito bem ter um colchão novo          mas eleanor disse 
como posso saber o que é um bom colchão        eu não quero 

comprar outro colchão que fique cheio de buracos e calombos 
e que me dê dor nas costas ao acordar      como vou 

saber como encontrar um que seja bom 
      eu disse vamos abrir as páginas amarelas e procurar por 

colchões e encontraremos vários lugares que vendem       e eu 
vou fechar os olhos e colocar o dedo sobre um desses lugares            

e será um lugar com muitos colchões onde podemos decidir o 
que constitui um bom colchão deitando sobre eles

   mas elly sabia muito bem que não basta ir até um lugar e 
comprar um colchão       ela sabe disso por causa dos bens 
de consumo americanos     e ela sabe que esses lugares são 

equipados com requintados dispositivos de ilusão 
        independentemente do negócio em questão  

  e nós iríamos a um grande depósito com iluminação 
indireta que toca  música sonífera que nos traz um bem-estar 
e sossego enquanto as pessoas falam em voz baixa andam e 

analisam os colchões ou testam os colchões deitando-se sobre 
eles        “oh você vai comprar este aqui       minha tia sylvie 

tinha um exatamente assim e vivia em cima dele”
     “é um colchão maravilhoso         meu tio everett se queixou 
durante anos de um problema na lombar que não o deixava 

dormir          ele comprou esse colchão e desde então começou 
a dormir como um bebê recém-nascido”        “minha tia agnès 

tinha asma e acordava a noite toda sufocando      desde que 
passou a dormir nele dorme como uma pedra      ela acorda 

ótima e disposta todas as manhãs e joga três partidas de tênis 
à tarde         ela tem setenta e três anos”
   então eleanor disse não consigo lidar com essas coisas e eu 

disse tudo bem ell          o que você vai fazer  ela disse 
   vou telefonar para a carol       
                                             a carol é a nossa especialista     a carol 

tem sido a nossa especialista em todas as coisas domésticas 
da nossa vida porque definitivamente não é a nossa praia    

a carol tem sido nossa grande especialista em tudo 
jardinagem carpintaria     eleanor telefona para a carol e 

nem sempre é fácil      pode acontecer de a carol ter um novo 
marido      daí ela não mora mais no mesmo lugar e é preciso 
encontrá-la      ela é especialista em tudo menos em homens 

ou talvez ela seja especialista em homens        mas         
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ela troca de homem com frequência   ela se casou cinco 
vezes e a cada vez parecia tudo bem    e depois de um tempo 
ficamos sabendo que não está tudo bem     ou não está mais 

tudo bem      então ela acaba trocando de homem e é provável 
que troque de colchão também    assim ela deve ser 

    especialista no assunto 
             mas por uma razão ou por outra a carol não está 
disponível          ela participa de um júri ou coordena a 
campanha de um fulano ou aconselha um outro num 

programa de matemática           ela está sumida e não retorna 
os telefonemas de elly 

     eu disse bom    você deveria telefonar para outra pessoa      
que tal um quiroprático     você tem dois   eles devem saber o 

que é bom para as    suas costas      
                                               ela disse para qual deles eu 

telefono?         eu disse telefone para os dois              e para 
qual eu telefono primeiro?            hum não sei por que não 
para akasha?        akasha é um sikh             não da índia mas 
de los angeles     é um ótimo quiroprático mas é um cara de 
los angeles que cresceu para um dia virar vegetariano fã do 

dodgers de los angeles e sikh         ele tem um rosto tão pálido  
quanto pão branco sob os turbantes brancos mas ele sabe 
tudo de alimentação e é capaz de cobrir a gente com mini 
agulhas e tem as mãos maravilhosas      e quando aperta as 

nossas costas cedo ou tarde todas as dores somem como por 
mágica    quando vamos lá não vamos pela alimentação ou 

pelos exercícios que ele ensina ou pelos cursos de xamanismo          
nem mesmo pelas mini agulhas       mas por suas mãos que 

são maravilhosas       ele tem qualidades que não saberíamos 
apreciar      vamos lá por suas mãos maravilhosas e falamos dos 
times de baseball o dos dodgers e dos padres enquanto ele faz 
sumirem as dores nas costas e eleanor telefona para ele mas 

acontece que ele não entende nada de colchões 
      ele diz a eleanor que não tem a menor ideia do que 

diferencia um colchão medíocre de um bom colchão e nos 
sugere telefonar para nikolai       ele deve conhecer mais de 

   colchões     ele mora em del mar
                             eu acho sua sugestão estranha    nikolai é 

nosso quiroprático  halterofilista de olhos puxados antigo ator 
da cena alternativa dos anos sessenta em la jolla que dirigiu o 

unicórnio      um cinema que só passava os clássicos     
e a mithras       livraria especializada em obras espirituais         

mas agora que os anos sessenta e setenta terminaram 
ele se tornou quiroprático de luxo em del mar e controla 

seu paladar pela ótima comida dos caros restaurantes 
italianos         akasha supõe que ele deve entender de colchões 
eu não entendo bem o seu raciocínio mas bom nikolai tinha 

interpretado um halterofilista no último filme de eleanor e eu 
imaginei que pudesse querer dividir tudo o que ele sabia 

sobre colchões    
                  mas ele assistia a uma conferência sobre 

quiropraxia não sei onde perto de aspen e elly não conseguiu 
  falar com ele 

elly eu disse se você quer um colchão hoje e se você está 
determinada a não voltar para casa sem um colchão novo      
        vamos lá        e coloquei meu dedo sobre um endereço 

           nas páginas amarelas que anunciava
armazém dos colchões

mas eles tinham duas lojas       uma em encinitas a 
13 quilômetros ao norte e a outra em miramar a oito 

quilômetros ao sul até isso preocupa elly        será que vamos  
à loja de encintas ou na de miramar      eu tinha feito a 

besteira de não olhar antes de mostrar a ela         
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                                   eu disse podemos telefonar e nos 
informar sobre qual das duas tem o maior estoque    eu 
telefono   uma mulher responde e eu digo tenho uma 

pergunta para fazer      se eu estivesse procurando um colchão 
e quisesse escolher com propriedade o melhor colchão de 

todos em qual das suas duas lojas você me aconselharia a ir      
ela disse acho que não tem a menor diferença       você quer 
dizer que não tem um estoque maior num lugar ou noutro? 
ela disse não sei      realmente nunca pensei nisso    bom eu 
disse eleanor vamos a miramar     é um pouco mais perto      
ela disse mas se a loja de encinitas for melhor?       eu disse 

vamos a miramar e se você não gostar do que tem lá a gente 
vai direto para encinitas vamos às duas lojas e depois você 

      decide 
           nós fomos à loja de miramar       e ela fica num desses 

pequenos centros comerciais com um restaurante vietnamita 
uma loja de sapatos  uma academia de ginástica para 

mulheres        e tem uma grande vitrine um pouco vazia que  
   anuncia   

armazém dos colchões
   que ótimo eu disse      tem um caminhão enorme na frente 
da loja cheio de colchões        elly disse sim       mas o lugar 
está tão vazio como uma loja de pneus     o que não causa 

uma boa impressão          eu disse bom         é que os colchões 
estão todos ali no chão mas você fica olhando para a vitrine
     então eu entro com ela na loja e nós começamos a olhar 

sem saber por onde começar      e um homenzinho simpático     
um senhor irlandês com sardas e cabelo grisalho e um jeito 

    muito tranquilo pergunta se pode nos ajudar
       por favor onde ficam os melhores colchões diz eleanor 
       tudo depende do que você quer minha cara

   eu quero algo que seja firme mas confortável disse eleanor
      não eleanor     eu disse      você quer algo mais do que 
firme        toda vez que você fala de um colchão você diz que 
quer que ele seja duro por medo de afundar

    o homenzinho sorri     se você quer mesmo que ele seja 
duro então deve levar um desses aqui diz ele        mostrando 
um colchão azul pastel bem do nosso lado       mas se você 
quer que ele seja opulento e duro ao mesmo tempo você 

deve levar um desses olha      e ele nos leva um pouco adiante 
no showroom da loja      o colchão que ele mostra é cor de 
salmão e tem um curioso revestimento na parte de cima 

para deixá-lo mais macio     ele diz minha mulher adora esse 
colchão     ela acorda bem disposta todas os dias e me prepara 

o café da manhã e tudo graças a esse colchão     ele passa a 
mão carinhosamente sobre a superfície acolchoada     vai lá 

   diz ele         experimente
           o único problema é que esse colchão custa caríssimo 

algo como 890 ou 750 dólares não me lembro bem      mas era 
uma extravagância para alguém como eu que acha que um 

colchão correto custa em torno de 100 dólares       mas dentre 
os colchões este é o melhor de todos      e eu entendo       é para 
aqueles que têm as costas sensíveis   então eu fico na minha e 

ele diz a ell    vai lá experimente     experimente todos   
só experimentando para saber qual deles é o melhor para 

você    então elly começa a experimentar os colchões
               ela se deita num colchão depois com um salto levanta 

e deita em outro e depois me faz um sinal para eu deitar 
também para ela ter certeza de que gostou de verdade     e ela 

gosta um pouco de todos     porque eles são todos novos e 
melhores que o nosso velho colchão       mas na maior parte 

das vezes ela não tem certeza e nós deitamos em cima deles e 
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ficamos em diferentes posições e eu começo a ficar um pouco 
desconfortável porque outras pessoas estão entrando na loja     
  e elas olham os colchões e olham a gente deitado em cima 
dos colchões     e há coisas que a gente faz sobre um colchão 

que não se pode experimentar em público     então eu 
   também não  tenho muita certeza
     durante esse tempo os funcionários trazem novos colchões 

e as pessoas caminham pela loja olhando e tateando os 
colchões e olhando para nós dois porque nós somos um 

pouco mais desinibidos quando se trata de deitar em público    
e eu começo a me sentir como se fosse um espécime num 
laboratório ou um animal de zoológico mas elly não fica 

nem um pouco incomodada e continua percorrendo tudo 
em busca de um novo colchão com sistemas de apoios de 

diferentes tipos que o nosso amável pequeno irlandês 
   gentilmente nos mostra
                                         mas deve-se julgar pela experiência ele 
diz afinal é a sua cama e cabe a você experimentá-la 

então  elly 
continua testando os colchões mas eu desisti porque não 

estou realmente muito dentro da coisa      consegui estar um 
pouco ali       digamos um pouco    mas continuo achando que 

em relação aos colchões a gente tem mesmo é que aprender 
a conviver    sabe?    de um modo ou de outro aprendemos a 

viver com os seus defeitos   tudo o que é fabricado nos estados 
unidos tem os seus defeitos        certo?        eu costumo dizer 

que os defeitos são a regra no mundo de consumo dos estados 
  unidos 

        mas eleanor acredita na perfeição    e marcia    minha 
cunhada     disse a eleanor que se quisermos um bom colchão        

um colchão realmente bom      temos que comprar sob medida

        eu disse a eleanor deixa isso pra lá     eu não saberia o que 
dizer para encomendar um colchão sob medida    você por 

acaso saberia    o que quer dizer sob medida      nós teríamos 
que saber o que é que faz um bom colchão     será que você 

sabe o que faz um bom colchão
                                                     não ela disse    então eu disse 
deixa pra lá essa história de fazer sob medida     sob medida é 

algo para os gênios    eles sabem exatamente como deve ser um 
bom colchão    eu não tenho a menor ideia do que esperar de 
um colchão   eu só sei que ele é feito para dormir em cima     e 
não para me expulsar da cama nem me morder    eu quero 
um colchão que me deixe em paz e eu vou deixá-lo em paz 
também      e nós continuamos a busca até que finalmente 

eleanor ficou entre dois colchões      enquanto isso nosso amigo 
   irlandês nos contou a história da sua vida 

           ele é sobrinho de um célebre cineasta que fez uma 
porção de filmes ruins e célebres com ótima fotografia    e é 

graças à herança desse dignitário que nosso amigo vive numa 
casa confortável em encinitas onde passa o tempo quando não 
está vendendo colchões relaxando no jardim         ou vendo tv 
aberta        ele descobriu que trabalhamos num departamento 

de arte e quer fazer algumas perguntas sobre um programa que 
viu na última quinta-feira que falava de um artista chamado 

     botticelli ele quer saber o que eu acho da sua pintura
            ele é ótimo eu digo    sim tinha aquele quadro   que 

era lindo   você quer dizer aquele da primavera pergunto    isso 
mesmo com aquela moça de cabelos compridos saindo da 

água    ela está saindo de uma concha eu disse    muito linda ele 
disse      e eu disse sim muito linda    não é qualquer um que 

pode desenhar assim ele disse   com tanta precisão     cada linha 
que ele desenhou estava exatamente onde ele queria é verdade 
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eu disse exatamente onde ele queria     e depois      tinha aquele 
outro artista que pintou o teto para o papa    não deve ter sido 

   nada fácil ficar deitado ali em cima de costas o tempo todo 
     não deve ter sido fácil eu disse      ele levou anos para 

pintar aquilo ele devia ter um ótimo colchão para aguentar 
tanto tempo assim deitado ali de costas e conseguir fazer tudo
     esse é o tipo de colchão que vocês precisam ele disse    sim 

eleanor quer um colchão que dure o tempo suficiente para 
pintar o teto da capela sistina   quinze anos ou mais    ou 

o tempo que for necessário para pintá-la com o papa 
incomodando         eu acho que esse é o colchão que vocês 
precisam ele disse a eleanor que estava voltando do outro 

lado do showroom      e apontou para um colchão com um 
     estofado elaborado em cima 
      eleanor de um salto sobe nele deita um momento e depois 
   de outro salto levanta     

       acho que não ela diz     ele não é muito rígido    é duro 
por baixo mas muito mole por cima      afundamos uns dez 

centímetros antes de tocar o fundo     dez centímetros e 
    minhas costas já eram     é o que eu acho

      nesse exato momento eu começo a me desesperar um 
pouco quero ir embora dali          eu digo eleanor se você não 
gosta desse por que não levamos aquele ali ao lado       ele não 
      é acolchoado e é como uma pedra sólida 

 não tenho nada a fazer mas finalmente ela decide     
e o colchão que ela escolhe é tão duro quanto uma pedra   

imagino que vou conseguir dormir nessa porcaria de pedra 
e nosso pequeno irlandês faz a nota enquanto os outros 

vendedores dizem que fizemos uma ótima escolha       e já 
estamos do lado de fora dentro do carro e eleanor diz     acho 

que eu me enganei       então voltamos para a loja e eleanor diz        

mil desculpas pelo incômodo       mas nosso amigo não se 
sente incomodado          minha cara imagine incômodo algum         
     a escolha é sua e queremos que você fique satisfeita
         então eleanor volta e recomeça mas se decide bem mais 
rápido dessa vez pelo outro dos dois finalistas      o colchão 
azul pastel com um pequeno estofado em cima da placa de 

pedra     estou certa?      ela pergunta     está eu digo      e nosso 
amigo faz a nota       mas esse aqui só poderá ser entregue 
daqui a uma semana enquanto que o outro já poderíamos 

ter no dia seguinte     teremos então que dormir ainda sobre 
nosso velho colchão ao qual estou acostumado    e que é bom 

comigo porque estou acostumado     é o meu velho amigo  
   conheço suas colinas e vales          e volto feliz para casa 
        já estamos no meio do caminho quando eleanor me diz 
david você acha que nos enganamos?    eu disse não   eu não 

   me enganei      não houve engano algum 
                                                                      mas e se tivermos 
escolhido o errado ela disse     nós nos acostumaremos eu 

disse         mas ela disse com ar sério      e se for o errado?   eu 
disse e o que seria o certo?       eleanor esqueça esse assunto    

não tem a menor importância     você sabe o que luther 
disse quando um discípulo lhe perguntou o que fazer caso 
não tivesse certeza de ter alcançado um estado de graça?      
ele disse “peque com coragem”     puxa eu disse nós não 

sabemos se compramos o colchão certo nós não sabemos 
se compramos a batedeira certa     nós não sabemos se 

compramos qualquer outra coisa  certa       é impossível saber      
vamos viver felizes na ignorância       e nós voltamos para casa                     
    duas semanas depois o colchão chegou          durante quinze 
minutos elly não tinha certeza se eles tinham mandado o que 

escolhemos porque não lembrávamos o nome do colchão      
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mas eu disse claro que eles mandaram o que escolhemos       
por que nos mandariam outro? mas antes de começar a 

discutir encontramos a nota       e os números e o nome na 
nota      pensamos    pareciam corresponder à etiqueta do 

    colchão     
       então agora nós dormimos no belo colchão que eleanor 
escolheu com tanto esmero      ela continua com problemas 
nas costas      mas não tão graves quanto os que tinha antes       
então que este seja o melhor colchão possível pra ela e pra 

gente      ou não      e essa é a situação que eu acho que melhor 
descreve a nossa condição pós-moderna     na qual eu acredito 

que é preciso seguir o conselho de descartes       se você está 
perdido na floresta e não tem a menor ideia de qual caminho 

seguir      siga reto e em frente       pois provavelmente não será 
   pior do que qualquer outra coisa

francesca angiolillo
3 poemas

balada

Era outono quando ele nasceu
quando ele nasceu era outono
e seu pai já havia morrido
quando ele nasceu 
sua mãe morreu
quando ele nasceu
sua mãe e seu pai estavam mortos
quando ele nasceu estava órfão
era dia de mortos quando ele nasceu
e ele foi chamado Ferdinando
era novembro então 
quando ele nasceu
não um novembro qualquer
era novembro de um ano
e dezoito anos depois havia guerra
Ferdinando foi à guerra
Ferdinando foi ferido
Ferdinando foi levado no colo por um colega até a trincheira
o colega voltou 
o colega buscou 
outro ferido
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e com ele no colo pisou numa mina
era dia de São Fernando
e ele nasceu
era dois de dezembro quando seu filho nasceu
era um mês depois do dia de mortos
quando seu filho nasceu 
era um dia de outono, era um dia de vivos
lá fora nevava quando seu filho nasceu
Ferdinando brincava
nasci um mês antes de meu filho
nasci no dia de mortos
nasci no dia do santo
era dia de mortos 
era um dia de outono
era novembro de um ano
era São Fernando
era um dia de outono
era dois de dezembro
era um dia de outono
era seis de janeiro
quando Antonio morreu
quando Antonio morreu 
seu pai já havia morrido
quando Antonio morreu 
era dia de reis 
era dia de reis

telefunken

Após ouvir repetir 
como todos os dias 
que a cidade de Tóquio é uma 
das maiores 
e mais poluídas 
do mundo 
chega a hora de o leão 
rugir na savana. 
Por que não pode um leão 
bramir 
é uma das perguntas que ficam 
sem resposta no programa 
O reino animal.
Enquanto cheetahs cortam a planície e 
outros grandes felinos atacam 
manadas 
de zebras de 
cujas listras 
até hoje
se desconhece o segredo 
o bife chega 
já cortado 
ao prato. 
Que alívio ser 
humano e não viver 
no reino animal 
mas numa cidade grande.
Uma das coisas que na tevê 
não se aprendia era 
por exemplo 
como lidar 
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com a lei do mais forte 
no recinto escolar. 
Ver a cada manhã o leão 
rugir emoldurado 
pela caixa marrom da 
Telefunken 
só ensinou mesmo que 
não há espanto 
em uma mariposa 
ser devorada 
por formigas.

ronchamp

Um pedaço de parede 
simplesmente, só 
você 
e eu 
poderíamos com vê-lo adivinhar 
seu nome mineral. 
Torto, meio branco, 
meio cinza concreto pedaço 
de ideia 
de um homem 
de apelido 
vagamente animal 
de pássaro pensativo 
de pássaro que cisca buscando 
quem 
sabe 
o quê 
um brilho um lampejo o que não se vê um
pedaço de pedra 
inventada;
outro dia estiveram lá outros 
que não nós 
diz que 
quebraram um vitral daqueles que o
filme em cores registrou 
num ato 
de inimaginável 
subversão nossa senhora 
puniu 
– a câmera sumir daquele jeito 
sei lá 
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quando 
estivemos nós
éramos nós 
e a japonesinha sorridente 
saída do nada para lugar algum
e lá ficou 
para sempre sentada num monturo de grama 
e tudo o que dali 
saiu nossa senhora 
não viu
– o disco rodando 
na vitrola tocando 
Something 
seus passeios de bicicleta 
minhas meias listradas 
seus desenhos tão bons os meus tão ruins as
camisinhas numa lata de biscoitos 
dinamarqueses era 
um luxo o bolo da Maria era 
o único final doce 
daquelas tardes tão iguais 
ter dezoito ou vinte anos e ler poemas 
de Neruda e achar 
normal o amor 
não durar mais 
que umas estações 
de trem 
num mapa.

chris marker
tradução de leonardo gandolfi

numa estação de metrô

 “A visão destes rostos entre tantos / Pétalas num úmido, 
negro ramo”... O pequeno e inesquecível poema de Ezra Pound 
foi minha primeira ideia de epígrafe para uma série fotográfi-
ca minha chamada Staring back. Depois eu desisti da epígrafe. 
Pensei que era muito fácil se esconder atrás de um grande poe-
ma, como um metafórico colete à prova de balas. Mas nem falei 
dessa minha vontade reprimida para ninguém. Então vieram 
as primeiras resenhas sobre a tal série fotográfica. Uma delas, a 
de Brian Dillon no Art Review, começava assim: “A visão des-
tes rostos entre tantos / Pétalas num úmido, negro ramo” – e 
logo em seguida ele estabelecia um parentesco entre os versos 
e minhas fotografias. Fiquei pasmo. Então era verdade, existia, 
afinal, uma coisa como a poesia, cujos caminhos são diferentes 
por natureza dos caminhos do mundo, tanto que poderiam fa-
zer alguém ver o que se escondia e ouvir o que não falava. Sem-
pre tive a convicção de que, nos meus pequenos ensaios, a parte 
não dita significava mais que todo meu palavrório, e então essa 
foi minha prova de fogo. Agora não fico mais envergonhado 
de citar Pound, aliás, acho até que neste meu último trabalho, 
no metrô de Paris, essa citação fica ainda melhor. Pétalas com 
certeza são esses rostos que eu capturei como um paparazzo do 
bem. Roubar, sim, mas com outro truque de espelho: aqui rou-
bar quer dizer dar. Os jornais adoram fotografar as pessoas (de 
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preferências celebridades) de forma inusitada, se possível com 
uma expressão estranha e ridícula, coisa que pode acontecer 
mecanicamente, independente da nossa intenção. Quando eu 
era criança, o então presidente francês Poincaré visitou, sob 
um sol escaldante, os túmulos dos soldados da primeira guerra 
mundial, e a luz muito forte fez aparecer no seu rosto, por um 
décimo de segundo, uma expressão de ricto que na verdade 
deveria ser outra bem mais tênue. Uma fotografia capturou 
aquele momento, e, depois disso, durante toda sua vida, ele foi 
chamado por seus opositores políticos de “o homem que dá 
gargalhadas em cemitérios”. Talvez tenha sido essa memória de 
infância que me ajudou a ter uma curiosidade desconcertante 
por imagens. Assim meu objetivo, ao colher esses rostos, é exa-
tamente – assim espero – o contrário ao dos jornais. Eu tento 
dar a eles seu melhor momento, isso pode ser imperceptível no 
correr do tempo, às vezes 1/50 de um segundo faz com que eles 
sejam mais verdadeiros do que são. Comecei com uma câmera 
disfarçada de relógio de pulso, daí o título da exposição, Quelle 
heure est-elle? Depois usei diferentes geringonças mas manti-
ve o título por prazer e também porque o momento roubado 
do rosto de uma mulher, de alguma forma, fala algo acerca do 
próprio tempo... Mas essa é outra história e, sim, eu tinha qua-
se esquecido... o poema de Pound: ele foi escrito em Paris, seu 
título é “Numa estação de metrô”.

bruno brum
leitura

drummond ready-made

A apropriação é um procedimento bastante difundido na 
arte do século xx. Marcel Duchamp a tornou célebre com os 
ready-mades, objetos de uso comum – como cadeiras, gaiolas 
ou rodas de bicicletas – destacados de seu contexto original 
e ressignificados sob a forma de obra de arte. Em 1917, ao 
enviar um urinol, com o título de “Fonte”, como peça de ex-
posição para Society of Independent Artists, em Nova Iorque, 
Duchamp iniciou uma discussão que perpassava diversas 
questões até então intocáveis. Seu gesto radical iria de encon-
tro, sobretudo, à hierarquia dos objetos, colocando em xeque 
o discurso sobre o que é e o que não é arte. Se uma colher de 
madeira produzida na África há 200 anos, com fins exclu-
sivamente utilitários, é hoje admirada em um museu como 
peça artística, por que não expor um objeto contemporâneo, 
produzido em escala industrial, no mesmo museu? Essa foi a 
pergunta formulada por Marcel Duchamp. 

Quase cem anos depois tais questões podem parecer as-
similadas, mas, no início do século xx, representaram uma 
quebra de paradigmas sem precedentes na história da arte. Em 
primeiro lugar, porque rompiam com a noção romântica do 
artista inspirado, que passava os dias trancado em seu estúdio 
em busca de beleza e perfeição. O artista, naquele momento, 
buscava menos o belo que o novo: outras estruturas de pensa-
mento, outros valores, outras formas de sensibilidade, outras 
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formas de ler o mundo. A arte se tornava, assim, mais metalin-
guística e autorreferente, e passava a fazer uma reflexão crítica 
sobre o próprio conceito de arte, obra, artista e discurso.

Na literatura, as primeiras décadas do século xx foram 
também de ruptura. Os movimentos de vanguarda, entre eles 
o Dadaísmo, o Futurismo, o Cubofuturismo e o Surrealismo, 
tiverem seus representantes nas letras: escritores como André 
Breton, Vladimir Maiakovski, Tristan Tzara e F. T. Marinetti 
buscaram novas formas para a linguagem literária, que dessem 
conta das transformações pelas quais o mundo passava naquele 
momento. A busca, de maneira geral, era por uma linguagem 
mais urbana e próxima da fala, que incorporasse a tensão da 
vida nas cidades, o ritmo acelerado do jornal e das fábricas, as 
técnicas de montagem do então recente cinema e a associação 
de ideias sugerida pela também recente teoria psicanalítica. A 
postura em relação ao passado era de irreverência.

A vanguarda aportou no Brasil no início da década de 1920, 
sob a forma do Modernismo, com representantes na pintura, 
na escultura, na música e na literatura. Entre os escritores, 
Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e 
Graça Aranha ocupavam posição de destaque na primeira fase 
do movimento. A postura era, a exemplo dos movimentos de 
vanguarda europeus, de desacato em relação aos discursos ins-
tituídos e de busca por novas formas de expressão. 

A literatura se impregnou de humor e coloquialidade; ve-
lhas formas, como o soneto e o verso metrificado, foram co-
locadas de lado. A apropriação foi um procedimento também 
praticado por alguns escritores. Manuel Bandeira publicou, no 
livro Libertinagem (1930), o “Poema tirado de uma notícia de 
jornal”, em que se apropriava, se não da notícia propriamente 
dita, da forma sintética e objetiva do discurso jornalístico. O 
poema é uma enumeração de fatos e acontecimentos na vida 
de João Gostoso, um carregador de feira que ao fim morre afo-
gado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O poema é uma investida 

contra a noção corrente do que seria o texto poético. Atuando 
com ainda mais radicalidade, Oswald de Andrade foi além e 
se apropriou de textos de Gonçalves Dias (Canção do Exílio) e 
Casemiro de Abreu (Meus Oito Anos), e os reescreveu de forma 
sarcástica e irreverente. No livro Pau-Brasil, de 1925, Oswald se 
apropriou de trechos de textos de Pero Vaz Caminha, Ganda-
vo, Claude d’Abbeville, Frei Vicente de Salvador, entre outros, 
recombinando-os em seus próprios poemas. O poeta Décio 
Pignatari denominou a poesia feita por Oswald nesse período 
como “poesia ready-made”.

Em contato com Mário de Andrade, Manuel Bandeira e ou-
tros desde a eclosão do Modernismo, o jovem Carlos Drum-
mond de Andrade também incorporou os novos conceitos das 
vanguardas à sua poesia. Seus primeiros textos, em grande 
parte curtos e sem o apoio da métrica tradicional e da rima, 
eram imbuídos de um lirismo irônico e de críticas políticas, 
sociais e comportamentais. O poema “No meio do caminho”, 
presente em seu livro de estreia, Alguma Poesia (1930), repe-
te à exaustão as palavras “meio”, “caminho”, “tinha” e “pedra”. 
Até onde era possível documentar, no entanto, nesse período 
Drummond não havia se utilizado da apropriação, técnica até 
então bastante radical e rechaçada por críticas ferozes (assim 
como também o eram a repetição e o verso livre) e, talvez por 
isso, evitada pelo discreto Drummond. 

Acontece que, como apontou Mário de Andrade, Drummond, 
além de “timidíssimo”, era, “ao mesmo tempo, inteligentíssimo 
e sensibilíssimo”. O poeta, atento às demandas de seu tempo, 
tanto do ponto de vista estético quanto temático, se apropriou, 
sim, de outros textos em seu trabalho. A imagem que vem a se-
guir, reprodução da página 51 do Regulamento de Vehiculos da 
Capital, editado em Belo Horizonte em 1927, revela que o jovem 
Drummond também praticou a chamada “poesia ready-made”. 
O poema em questão se chama “Sinal de Apito”, publicado no 
livro Alguma Poesia, composto de cinco linhas com os sinais 
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de apito seguidos de suas respectivas convenções, além de um 
parêntese final. Nele são transcritos, literalmente, os quatro 
primeiros quadros das colunas “signaes” e “convenções”. 
No quinto verso, a corruptela: “Um silvo longo e um breve” 
se transforma no paradigmático “Um silvo longo e breve”. O 
parêntese final é composto de um trecho do último quadro da 
coluna “observações”, com a supressão e troca de algumas 
poucas palavras. O resultado é um poema prosaico, aparen-
temente destituído de maiores consequências, mas que realiza 
uma hábil investida sobre a sociedade urbana e industrial en-
tão em crescimento, com seus “sinais” e “convenções” moldan-
do comportamentos e equalizando individualidades. Ao usar 
fragmentos de texto de um instrumento de regulamentação, o 
poeta reforça sua dicção irônica: a crítica é feita usando resídu-
os do próprio material a ser criticado. É preciso destacar que, 
para o leitor da época em que o poema foi escrito, o texto talvez 
soasse familiar, dada uma possível familiaridade com o Regula-
mento de Vehiculos. No entanto, o gesto demonstra o quanto a 
poesia de Carlos Drummond de Andrade, além de corajosa, é 
rica e complexa, repleta de detalhes a serem descobertos. Uma 
poesia com os dois pés em seu tempo e atenta às demandas da 
vida. Sem mitificação.

sinal de apito

Um silvo breve. Atenção, siga.
Dois silvos breves: Pare.
Um silvo breve à noite: Acende a lanterna.
Um silvo longo: Diminua a marcha.
Um silvo longo e breve: Motorista a postos.

(A este sinal todos os motoristas tomam lugar nos
seus veículos para movimentá-los imediatamente.)

danilo bueno
resenha

uma escrita só de luas cheias: 
sobre nominata morfina de fabiano calixto

Nominata morfina (2014), 54 poemas em prosa, alguns 
em bloco, semelhante a um parágrafo (mas sem essa marca-
ção), outros de três páginas ou mais, variando de acordo com 
o improviso que as virtualidades da prosa permitem. 

Editado pela união da Corsário-Satã, da Córrego e da 
Pitomba, um esforço conjunto de pequenas editoras/selos, ven-
dido antecipadamente por meio de subscrições alavancadas pelo 
próprio poeta por meio de correio eletrônico e de rede social. Tal 
estratégia de difusão pode parecer, eventualmente, uma forma 
comum de um estreante ou de um iniciante começar a publicar. 
Nada mais distante no caso de Calixto que aos quarenta anos 
tem uma obra muito bem desenvolvida, antologizado no Brasil e 
em Portugal, além de ter uma participação notável no ambiente 
poético por meio de leituras, oficinas, festivais de poesia, edição 
de revistas, encontros clandestinos em bares da cidade etc. No 
caso de Nominata morfina, criou-se uma roda de leitura à mar-
gem da distribuição comercial, como uma escolha, uma conduta 
ético-política, e não por qualquer insuficiência que porventura 
alguém poderia sustentar. Acima de tudo, o poeta fez circular 
sua escrita por outras águas, buscando outras incisões e outros 
mapas de recepção. 
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Como o próprio título propõe com o vocábulo “nomi-
nata”, que pode ser lido, inicialmente, como uma relação de 
nomes, e, logo depois como uma nomenclatura da morfina, 
do êxtase, da imobilidade febril e do perdimento. Se por um 
lado o gesto é de nomeação, por outro, o título relaciona-se com 
uma substância que causa tanto a analgesia quanto o torpor – 
uma espécie de relicário ou mosaico de dores, de dormências, 
de anestesiações sucessivas. A paisagem em que as vozes se in-
serem, desde o título, é de uma obsessão narcótica. Estes rumo-
res obsedados são perseguidos por várias “morfinas”, e, talvez 
a mais significativa seja a memória, a recorrente lembrança de 
pessoas, sensações e objetos passados. Dar nome às várias mor-
finas, aos vários tempos deixados para trás parece ser um cami-
nho de compreensão nos múltiplos direcionamentos desse livro.

Logo após a capa do poemário, na folha de rosto, grafa-se 
sob o título Nominata morfina, a seguinte expressão: “– livro de 
gravuras –”. Esse intertexto explícito com o Rimbaud das Illumi-
nations (painted plates) (1895), aponta para o colorido diversi-
ficado que comporá o livro: cheio de tonalidades, de ritmos, de 
sonoridade e de atravessamentos formais. Tal referência parece 
figurar menos como uma relação autoritária, de (auto)afirma-
ção com o ilustre poeta francês, e mais como uma abertura para 
o desconhecido e para a experimentação, como se o surgimen-
to desse subtítulo fosse uma passagem para uma expressivida-
de inquieta e perscrutadora das vozes dos poemas. Além disso, 
trata-se também de uma pista, de uma aproximação, de que um 
poema em prosa seja também uma gravura. Na definição do di-
cionário para o vocábulo gravura, lê-se no Houaiss: “por meto-
nímia, pode ser tanto o suporte para o processo de gravar quan-
to a estampa ou a ilustração conseguida por esse meio”. Assim, 
de saída, tem-se um processo e um resultado, um caminho e um 
alvo, imagem e prosa, prosa e imagem, uma via de mão dupla 
que constrói o significado do poema em prosa, além, claro, da 

ideia de iluminação/iluminura vinda da obra de Rimbaud – a 
ascese narcótica da memória.

É neste sentido que se deve entender a escolha por poe-
mas em prosa em Nominata morfina: ambição e sonho para as 
modulações de um sobressalto de consciência, que declinou do 
verso melódico/harmônico para buscar as torções e a amplitu-
de da sintaxe. Parece sintomático que em meio a um cenário 
cada vez mais padronizado, poemas estranhos, em prosa, que 
misturam variantes linguísticas, principalmente pela oralidade 
e pela gíria, e que percorrem um entremeio genológico lírico-
-satírico, possam representar o que há de arriscado em poesia: 
fazer da sobrecodificação das referências (de Dante a Condes-
sa Bathory, de Beatles a Justin Bieber) a riqueza do texto, em 
poemas que podem ser fruídos por leitores pouco afeitos à poe-
sia, mas também podem extasiar um leitor experimentado. O 
universo poemático está cheio de “pichações” (vide a própria 
capa), de folks e rocks, de cineastas e pintores, de anônimos, 
em que os registros alto e baixo coexistem.

Trata-se de mais do que um angry poet da megalópole, 
que arquiteta uma poesia feita dos cacos de uma ordem mun-
dial dilacerada, sem falsas esperanças em redenções literárias 
que não seja olhar diretamente o caos; trata-se, sobretudo, de 
um poeta que aliou a maturidade técnica à plena utilização de 
seu imaginário, recapitulando os seus mitos mais memoráveis, 
em um livro que ousa falar sobre todas as coisas sem prender-
-se a nada, note-se bem, um livro de explosões referenciais que 
não se apega a valores supostamente literários, porém ampli-
fica um contexto em que tudo tenha o mesmo peso, pois tudo 
deriva do hoje, da aliança entre memória duradoura e instante 
e, como é o caso dessa escrita, da ternura cortante do amor.

Os poemas em prosa trazem listas, falsas citações, catá-
logos, repetições, uma peça dramática, anáforas gigantescas, 
sobrescritos, diminuição de fonte até a ilegibilidade, buscando 
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tratar o objeto formal da enunciação com a imaginação de uma 
configuração multímoda, cheia de possibilidades. O poema em 
prosa, acima de tudo, funciona como símbolo contra a nor-
malidade, e, por negação, volta a circunscrever as sucessivas 
“crises do verso” que o último século debateu. Se o verso vai 
acabar, ou simplesmente mudar, a narratividade poética per-
siste, em um alcance que há de ser ainda muito mais explorado, 
como o entrelaçamento de questões próprias dos últimos tem-
pos: como a fusão do registro alto e baixo; o desinteresse pelo 
literário; o resgate do confessional, do autobiográfico, da crô-
nica, além de falsas traduções e intervenções em textos alheios 
e do debate sobre a resistência em poesia.2

No tocante à temática, o poeta não cede à falácia da exclu-
são, pois sabe que ser excluído é, afinal, uma forma de inclusão, 
mais intensa e dura do que qualquer outra, como no poema 
“Da universidade desconhecida,”:

Trampei 16 horas no supermercado e às 8 da manhã tinha 
150 contos sei que ganhei 200 e não sei o que houve com 
os outros 50 suponho que comi algo e tomei cervejas e 
café com leite no Bar do Seu Jão perto do supermercado 
e choveu a noite de sexta e toda a manhã de sábado e às 
10 fui ao editor da Tribuna Popular e cobrei 10 contos 
por um poema que publiquei por lá e agora eu tinha 160 
contos e decidi comprar uns cds virgens para gravar Noel 
Rosa Vitor Ramil Itamar Assumpção Jards Macalé Sér-
gio Sampaio e comer uma excelente panqueca de carne 
moída com azeitonas e traduzir este poema ou esta nota 
de Roberto Bolaño que é como um pulmão ou uma boca 
transitória que diz que estou feliz porque há muito tempo 
que eu não tinha tanta grana no bolso (p. 99)

2 O livro resgata guerrilheiros e revolucionários que se opuseram às ditaduras 
sul-americanas.

Não há celebração da pobreza, mas, entre testemunhal e 
autobiográfico, o sujeito poético dá a ver uma cena de sobrevi-
vência, pela poesia e para a poesia, em um cenário de subem-
prego que circunscreve eticamente sua cosmovisão. Trata-se, 
na verdade, de um sujeito em luta, primeiro pela vida, depois 
pelas suas predileções: música, poesia, bebidas e comidas sim-
ples. Note-se, principalmente, que o poema centraliza a te-
mática do dinheiro: a dinheirolatria é exposta às avessas por 
um sujeito que conta “trocados” depois de um dia de trabalho 
manual que se supõe alienante e desgastante. Uma resistência 
que parte do efeito (pouco dinheiro) para construir sua crítica 
(adoração ao dinheiro). O poema tem três semas principais: 
poesia/dinheiro/alimentação, que, colocados desta forma, 
igualam-se em intensidade, por um sujeito que diz que o su-
permercado é a sua universidade, ou seja, o lugar que constrói 
sua mundividência e seu ponto de vista ético.

Além disso, o poema parece debater o gênero e a autoria: 
“traduzir este poema ou esta nota de Roberto Bolaño”. Trecho 
que desvia de um biografismo estéril e atualiza a escrita: a voz 
delineia a escrita, talvez traduza um fragmento predileto de 
um autor referencial, talvez misture todos esses elementos e, a 
partir do título/tema/linha, construa a ideia de que este é seu 
grande aprendizado, em uma recuperação do dito popular “a 
vida é uma escola”.

Assim, a noção daquilo que não tem solução e não pode 
ser suportado se adensam, refazendo o olhar do que seria uma 
“poesia da periferia”, que não mais se posta em uma posição de 
mera carência, mas antes costura sua identificação pelo jogo 
sempre renovado entre dentro e fora da cena excludente, mul-
tiplicando o alcance de uma abordagem não maniqueísta. Nes-
se cruzamento, a tarefa da “poesia da periferia” aumenta seu 
raio de ação, criando, reativamente, seus novos interesses, e, 
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sobretudo, desviando-se do rótulo empobrecedor de um mero 
efeito colateral do tecnocapitalismo, já que consegue postar-se 
a partir de coordenadas culturais próprias e relevantes toda a 
intensidade de sua experiência humana.
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