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Episódio 01:

BASO

Condenso a minha energia em um pau vermelho que
segura com tamanha força e prende os veios, esturrica a
pele, amassa as bolas. Vejo nesse espelho do meu
celular o vídeo do seu espelho corado e cheio de
cúrcuma, pelinhos raspados à máquina tira os meus
pelinhos cortados à tesoura, coxonas grudadas no que
era antes boxer preta, às cinzas, as bolas enormes do
tamanho de duas bolas de sinuca tamanho oito, aquela
preta lustrosa. Carrego tido branco o gozo de estudo da
frente, aquela pelinha descontente virando toda a
sobriedade do pau, vindouro, começo de estouro, o
jorro embriagado de vida, as bolas até se enchem de
coco. Perna e peito raspado, cabelo ralo, dente
contente, olhares de desfrute, vem de Barcelona o vento
instante, crasso e milagroso, cortante, paralisado. Fronte
do consolo, o soluço disposto a virar água da fonte,
acochambrado de couro, vestes puras, lavadas,
passadas, de marca, elástico bom, finura no traço,
homens colados em tampos de celulares mostrando-se:
viris alturas, ângulos gulosos, meticulosos músculos
posicionados, dentes arregaçados prontos a fazer a
lâmina. Lisuras de cor e fim: o homem do atlântico, em
suma, vira e mexe na dicotomia, partícipe da sombra do
vídeo da câmera do insta que estabelece o som: longa
língua enrijece – padece de mim a todo estudo, ver o
jato entronizar o ato, alçar voo, pendurar o pé na porta
do pé da cama, em chama, homem distendido, homemvaral, virtudes várias, calçamento de poesia, fôlego.

PIVOTE
Episódio 01: BASO
Publicado no dia 19/04/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 02:

PENACHO PEN

Coberto de banheira e folhas podres dentre o riacho
parado de águas fundas cercadas, rebeldes na sua
imobilidade. Um dia, pelado, mexi na samambaia
extensa verde-amarelada debaixo duma sombra
distoante daquele sol imperial de varandas, cueca posta
apagada ao amanhecer salpica a sombra de ramos que
em negativo imprime em um nem torso a imperfeita
tatuagem, mexi na rama baixa para aguar ou destacar o
ramo e uma imensa lagartixa emudecida compareceu;
pegajosas patinhas imundinhas. Mosquentas.
Nossos dois penachos se tocam, às mínguas o quieto,
berro feito sino para alardear o nosso ápice. Começar,
começar, começar, posso ser a chuva ferrenha,
catequese de madeira de cama a atar os joelhos com
força e fé. Joelhos férreos comidos na minha boca como
iguaria arredondada servida em pratinho de porcelanato
branco com linhas pequenas azuis circulares de turquesa
vítreo. Você volta à minha cama penitente. Formas de
comer: luz acesa, música ligada, porta do quarto semiaberta, a janela do quarto o black-out fechado, o dvd de
interiores ligado na parte menu com a mesma música em
looping de fundo concorrente à canção, tapetes de casa
feitos à mão estirados ao longo do espaço que cerceia a
santa cama, uma pontinha dobrada pra baixo com a
imprecisão da turnera subulata no jardim abandonado;
recentes roupas tiradas casadas em monte agora sim
com precisão, camadas sobre camadas feito lasanhas:

calça jeans com calça jeans cobertas de par de meia ao
quadrado com camadas de camiseta uma branca, outra
esverdeada, outra camada de pulôver preto que ele
tinha, como era a minha casa, eu dispensei, uma jaqueta
muito bem cuidada em formato de quatro, origamis, no
topo a terminar duas cuecas encontradas na forma,
arregatadas. Sobre a cama os dois penachos em riste.
Tem-se um violáceo que te cobre a extremidade mais
próxima de mim, o meu ceará do brasil à áfrica, eu
bendigo, pra começar a extremidade do canal violáceo
chamando-o de belo canal pra depois em fluir nos fluxos
as entradas desse rio, aparentar em longa canoa até
chegar ao pão de açúcar ungido, jamais vilipendiado.
Adentro pouco mais à mata do umbigo nesse côncavo
surpreso frente à planície do meu cavalo, cerrado,
rasteiro, até convidativo. De cima à topografa
experiências de florestas com receios de rastelos
açucarados, leiteiros sob atlânticos movediços. Não tem
fim, a coisa enrosca no texto como um barco de
petróleo encalhado nos bancos das areias, sou a areia,
você, a areia, ouvintes arriados. Encarcerados nós de
quarentena e encastelados de caserna, soldadinhos de
desejo, o nosso chumbo.

PIVOTE
Episódio 02: PENACHO PEN +
Entrevista com Marcelino Freire
Publicado no dia 26/04/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 03:

ALVORADA PAULISTA

Tenho três homens: um do canal, outro da gôndola e um
terceiro ferido em batalha. Como jaz a ponte do outro
cruzar, o soldado vestido em uniforme furado, um céu
de dúvidas pra me dizer quando vou te ver, despido na
enfermaria do front com a bacia cheia da água, sabão de
gaze e tornozelo, como vou te ver, esculpido de
escarrada da ferida - aquele oco de carne do escarlate
do aço:
- venha socorrer o soldado, soldado 2.
- É pra já o agora.
Tomo na mão a mão do jovem começado sem fôlego,
um espinho de cabo, bendizente agonizante feroz fiador
da faca, da bala qualquer coisa que ouvinte você, queira
o imaginar.
Sob a barraca da tenda, no meio do diapasão daquele
canto, corredor de homens em guerra. No silêncio das
bombas, faço o juramento de curar: corpo lavado,
banhado, seco, diante, leal, espelhos do front. Ouriço
eriçado, duas cuias e uma colher pra o ensopado de
beber, sorver tudo pra sorver.
É 1932 na alvorada paulista, estamos perdendo,
estamos.
Ganhei tudo o que pude nesse despir: um pote de ouro
ilustrado, uma visão de flâmulas que cativa o espaço na
esquina da minha cabeça até o morrer em 2007.
Soldados soldados soldados.

PIVOTE
Episódio 03: ALVORADA PAULISTA
+ conversa com ELIANE ROBERT MORAES
Publicado no dia 03/05/2020
Créditos do episódio:
~ Músicas: "Temporal" (Paulo Ruschel) e
"Retiradas" (Oswaldo de Souza)
Interpretados por Inezita Barroso, LP Vamos Falar de Brasil
(1958), gravadora Copacabana.
~ Roberto Piva lê seu poema "Antínoo & Adriano", do livro
"Coxas" (1979), disponível no YouTube.
~ Hilda Hilst. Entrevista concedida em 1990
por ocasião do lançamento de "O caderno Rosa de Lori
Lamby", TV Cultura, disponível no YouTube.
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira, curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 04:

COROAÇÕES DE
HOT DOG

Erigido na cascata de tábuas de madeira verticais que
prendem o equilíbrio do quarto.
Atrás desse quarto, fervilham milhares de vermes,
insetos, pós e poeiras, pueris estruturas, caguetas,
taipas de senão.
Mas eu os esqueço.
Ovalado o cume da penteadeira que assegura no seu
corpo um par de toalhas. Mas eu as esqueço.
Lá fora um bafo de vento que sacode as cortinas finas,
puídas, empobrecidas da carne, quase transparentes só
das tramas.
Segue o vento e eu as esqueço.
Uma revista de turista, ALITALIA, capa de Positano na
frente ao lado de uma navalha. Um box de camelos e o
meu passaporte.
Mas eu os esqueço.
Velo a estátua que frente a mim serpenteia os vãos e se

apresenta riscado na carne uma maravilha de forma,
tetinha nua, pescoço bem rente, costela contra os
músculos e a pele a fazer uma pressão do círculo, ou de
um quase. Mais pra baixo do tórax: eu bem vejo o cetro
e dele desvio.
Uma máquina de comprar aqueles cigarros engole todo
meu dinheiro e não me deixa na mão o troco, eu fico
com o soco do seu pálido punho que nos vai-e-véns da
minha sede adorna o prepúcio com vastidão, buscando
no sim e no não, na pelúcia e na faca, no seco e na água,
a tormenta do mar e as espumas ferventes até que elas
cheguem de assombro.
E beijar a pedra.

PIVOTE
Episódio 04: COROAÇÕES DE HOT DOG +
Entrevista com Claudio Willer
Publicado no dia 10/05/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 05:

PIVA PIVETE

O sol de beleza d’água que perfila o acetinado da
cortina e adorna com maciez a flâmula da bandeira
estirada ao lado em uma haste de aço corroída pela
chuva, pelo vento, o cinza encasquetado.
Nesse vão de sala, trompetes passadistas ecoam em um
tempo que não é o nosso, e aqueles soldados vestidos
coletes e malha apertada perigam perder as suas
cabeças numa só noite: [entra o perigoso PIVA],
centurião romano em túnica de linho quente nunca
escondendo uma ereção.
Ele sorri pra todos os soldados das trompetes dando
uma checadinha nas suas trombetas: uns da Yamaha,
outros de Bach.
Nesse salão mercurial, quem não cumpre Piva vai para a
corda.
Piva chama um a um:
Lisete
Cronnenberg
Camilus
Tan-tan
Suad
Vanespa
Martinho
e Diano,

um blowjob em cada mão, pentelhos diversificados
engastalham no seu
pra depois uni-los em uma bolota de poeira pentelhil e
guardá-la em redoma no Museu Imperial dos Centuriões
Nunca-Malfadados,
tombo número 3.457,
título: poeira intergaláctica de Pivetes Piva, que apesar
de coleção do imperador, estará em comodato até o
2023.
Todo dia ele vai até essa sala olhar os pentelhos de seus
rapazes.
Um grande banquete rosáceo comemora a tarde bemhumorada do nosso imperador ao lado de Tan-tan seu
favorito, que em um pódio, de segundo viria Suad e de
terceiro, Martinho, com comendas no peito de alfinete
tão afiado que raspava os tadinhos.
Comenda do Centurião Rosáceo de Piva a lhes
conceder: número 1, número 2, número 3 – passíveis de
câmbios.
E assim seguiam os séculos e séculos em frente ampla
de estupor em estupor ao lado dos seus.
Um temido PIVA cerceado de pivetes prognostica a
vida, (Jatos da fonte são avistados pela janela da
cozinha imperial desde o terceiro andar até o solo, hoje
o imperador terá a fome! Búfalos crocantes assados e
purês no cardápio.)

SISTERS. Jéssica Cardin
Quando todos estão tontos e felizes de vinho eu deixo a
festa para trás para ficar sozinho com meus
pensamentos e esta mente girando através dessa noite
indefinida mas ali ela fica e ela anda quase como você –
ela agora parece mais com você, como era, do que você
parece com você, como era; essa tautologia. Por um
segundo eu penso ter um vislumbre de quem ela é
realmente, o sorriso alcança os olhos, nesse momento
uma mudança sutil então eu prendo a respiração e
focalizo o copo, talvez eu possa dizer boa noite pra me
despedir mas a palavra não sai, tento lembrar quem
teve a ideia imbecil de nos colocar entorpecidos sob a
mesma escuridão sobre a mesa de bilhar ela se inclina o
sorriso alcança os olhos enquanto tenta alcançar o bola
branca
‘vamos jogar’
ela convida como se eu tivesse escolha mas eu não
tenho e sabemos e até você sabe disso
‘vamos’
ainda se estica apoiando na mesa pois muito tonta e
feliz de vinho e a mente girando, eu me apoio bem ao
lado dela e suspiro, todo mundo sabe que pra saber se
uma pessoa quer te beijar basta suspirar bem perto
dela, ou umedecer os lábios, se ela te imitar, os desejos
são os mesmos quando eu percebo já me encaixei,

o quadril segurando nas coxas a boca buscando as gotas
do pescoço salgado e ela se curva e me procura e me
põe mais perto e busca o que trago guardado nas calças
eu acho as curvas do lóbulo direito ela ondula
exatamente igual você. E me empurra
‘para’
sabendo que não vou parar, você mais bêbada que eu se
aproxima descalça os sapatos pendendo nas mãos
desajeitadas
‘não acredito’
você acredita sim essa não é a primeira vez que você vai
me perdoar, só se perdoa o imperdoável; o perdoável já
o está. até porque foi você quem a convidou. tertium
non datur, essa expressão que você tentou me explicar e
eu nunca entendi
‘para’
ela repete assustada num gosto de absinto que me
deixa excitado e verde e você não deixa de nos olhar
como se nos olhos tivesse cordas para me puxar dali
com seu desprezo que alimenta minha sede ela sente e
se vira
‘você não quer’
eu pergunto e você bate a porta nos deixando, o som
ecoando como um furo de lucidez, a luz passando por
um emaranhado de efeitos, um círculo com pequenas

lucidezes escapativas, quando as percebo já afundaram
em seus buracos de clareza, eu as perco
‘eu quero’
ela responde dentro da minha boca a língua em
movimentos, respira mais fundo, eu queria que você
visse isso, as bolas todas espalhadas
‘você quer’
eu puxo calcinha para o lado pra passar, mas ela fecha
os olhos feito não quisesse ver, prevejo ela batendo a
porta bem atrás de você, mesmo assim eu tento passar,
ela desvia, desencaixa, ela diz após eu morder o lábio
‘eu não quero’
a bola branca bate na número 8 e não encaçapa
‘eu não quero desse jeito’
e escurece o gesto, o lábio numa gotícula, era para ser
seu sangue!, ela tem o seu sangue; é seu sangue que eu
quero – eu te amo – porque você desejaria exatamente
desse jeito, vinho confuso na sua boca sangue no nosso
beijo, eu me enganei, você já explicou, acho que agora
entendo. Tertium non datur: nenhuma terceira
possibilidade é dada.
‘eu não quero’
eu digo.

VISTA DE IBITIPOCA.
Leonardo Piana
Havia o calor.

Era a última trilha do parque nacional, minha
tentativa derradeira. Já tinha alcançado picos, seguido
direções apontadas em placas, atravessado cachoeiras e
estradas. Foi como se um raio novo tivesse súbito
atingido a clareira, era luz demais pra mim, esfreguei
nos olhos a barra da camiseta empapada e tirei o
chapéu num gesto automático, em respeito à presença
dele. O homem saía da água, maciço, pesado, eu vi
tudo, o corpo vestido em tatuagens, cicatrizes, pelos,
mapas. Não anunciei minha chegada, mantive a
distância, protegido pelo cerrado feito um bicho, e
cuidei pra registrar a imagem da água escorrendo no
corpo dele, o símbolo na parte alta da coxa, altura em
que eu nunca mais veria, tinha certeza, naquele lugar:
nunca. Eu o assisti se secar com a toalha, atirá-la sobre
uma pedra, esquentar o lombo no sol. Não queria ser
visto, pra não constranger demais a situação toda com a
minha aparição, pensei, mas não, não era isso, me
enganava: eu tinha gosto em vê-lo dali, quis prolongar
aquela cena um pouco mais. A saliva escorreu, pingou
no chão.
Havia outro homem, sentado na sombra e, ao
contrário do primeiro, vestido, anotando num caderno o
que devia fazer parte de sua pesquisa, intacto, isento
àquela cena, como podia? Mas logo esqueci dele, voltei

ao homem já seco, o sol a seu favor quando se pôs
diante do lago. Clandestino, era eu quem então
pesquisava, quem estudava as formas, curvas, supunha
pesos e massas. Nas pele dele, notei desenhos que eu
jamais faria, mas tocaria fácil se me deixasse, e
inventaria significados, percorreria com a língua os
dentes de um animal selvagem cravados nas costas,
decifraria os ideogramas das costelas, deslizaria pelas
linhas nos braços, mãos, dedos que eu engoliria inteiros.
E foi num movimento rápido que ele se virou, à
distância que eu conservava, e olhou pro outro, ali
sentado, depois pro campo em volta, arbustos secos,
pardos, e foi girando o corpo pra ter uma visão mais
ampla do mundo, de tudo. Mas não podia se virar
muito, não, não podia inclinar o olhar pra esse lado da
trilha, não podia procurar nada do lado onde eu, atrás
de uma árvore torcida, o olhava extasiado de repente
apreensivo, nem podia subir o olhar um pouco mais alto,
pra posição fixa onde eu estava, com a mão enfiada nas
calças quando ele me encontrou, olhou dentro dos meus
olhos culpados. Eu estava pronto pra responder no grito
que não aprendi a gritar, “ei, acabei de chegar” é o que
diria sem graça, e ele avisaria o amigo “olha quem veio
ver a gente”. Mas ele só abriu o sorriso cúmplice pra
mim, o corpo à mostra num instante crescendo,
gostando, dizendo vamos, me veja um pouco mais.
Eu quis morrer e, pisando leve, fui embora com
vergonha feito o idiota que eu era.

PIVOTE
Episódio 05: PIVA PIVETE +
textos de JESSICA CARDIN e LEONARDO PIANA
Publicado no dia 17/05/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 06:

FLOR CARNÍVORA

Por que vai tão cedo dessa gravação? Você que à
espreita escuta a fita, vai tão cedo num pause ou num
próximo andar para ouvir qualquer outra coisa, cardi b,
racionais, cobra criada elis, letrux, o tal do lima. Fica até
o fim, se pode, fica mais, se pode. Você que o sexo
arrefece por causa das políticas públicas de isolamento
sexual, social, arrefece. 59% às quintas, 49% às
segundas, 70% aos domingos e feriados. Fica pra
aprender que o palavreado tem razão e poder, e incisivo
na goela que não pode parar eu GRITO. Você que não
sabe o que é, explico com tudo que posso de dentro
tesão. O fogo que arde por fora e por dentro é assunto
amarelento nas rodas do interior fecha a janela pra não
ver passar o bonitão, não tem disso não, se assunte, no
veio da cabeça pra pensar que tudo bem, o corpo é o
termômetro, o corpo é a casa e ele segue como um não
corrompido, ele estriado se abre como flor carnívora
para as formas, descabelado o corpo incha, começa a
abrir os vasos dilatados de tudo que você não o impõe.
O corpo existência permite o tudo. Nas esquinas dos
carros dos prédios públicos apartamentos, milagres de
quermesse, qualquer coisa aos rodeios, vais aos
terreiros, às praças do Trianon, todos os parques dessa
cidade dentro dos homens e das mulheres e dos nãobinários, de tudo o que não for, nunca arrefecidos o
estado não manda em nada. Tradicional é trepar.

PIVOTE
Episódio 06: FLOR CARNÍVORA +
Entrevista com GUSTAVO BENINI e GABRIEL KOLYNIAK
Publicado no dia 24/05/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 07:

PRAÇA DO MEIO

Daquelas praças desço no meio.
Relendo o relento em duas chaves: [acabou o fim].
Acabou aquela perna no meio da perna, de cócoras aos
avessos com o bendizer de um pão de presunto e
queijo-você quer comer? [me] colocado depois do quer.
Desço no meio daquela praça, a do meio das praças pra
cair um tombo feio e machucar bem no meio do joelho.
Você quer comer? O [me] recolocado.
Tombo feito troça no meio do relento relendo a praça,
cada degrau que eu não vejo, cada avesso do bendizer –
que puta que o pariu, quem fez essa praça do meio?
Desço no joelho da sua praça pra te oferecer pão com
presunto e queijo, um tombo feio;
[eu não gosto de presunto e queijo, só de queijo ou só
de presunto].
Eu só gosto de praça que tiver meio, o gosto, eu só
gosto de joelho porque é o degrau para o seu meio,
naquela praça arvorado o [me] recolocado na árvore,
engalfinhado no seu caule, no meio daquela praça.
Desço dela para descer dele e depois o acabou não vai
com o fim, acabou mesmo, o fim mesmo, sem chave.
de joelho arregaçado]
> agora sim, vais e vais e vais além, no mistério dos
colchetes à noite sem as charretes, angustiado febril
amargurado contado nas peles, uma pinta, duas pintas,
três quatro sim, sem a tez da tua angústia, aquele

sorriso pendido na boca do gato da alice, acabou,
colchete acabou, o jardim acabou, o calendário de 2017
a 2021 acabou, o icq acabou, a janela dos fortes acabou,
a pintura craquelada acabou, o jornal televisivo acabou,
a era mercosul acabou, o melhoral acabou, a rua sete de
abril acabou, a trombeta do pássaro acabou, o gato
chamado tico acabou, o feroz namorado acabou, a vó
embriagada acabou, a tranca de rua acabou, a pedra do
meio acabou, a selva acabou, o elefante acabou, a
comédia acabou, joão gilberto acabou, a ligúria acabou,
o licor acabou, o grupo de amigos acabou, a janta às
sete acabou, o truque de cartas acabou, a mulher do
homem acabou, o caderno pintado acabou, poste de luz
acabou, o anel peniano acabou, a andadinha no centro
acabou, paraty acabou, g magazine acabou, circo de
interior acabou, nhoque acabou, pernona acabou, coxa
do muleque acabou, tiago acabou, frio de noite acabou,
a centelha do mundo e acabou.

PIVOTE
Episódio 07: PRAÇA DO MEIO +
Entrevista com MARCELA VIEIRA sobre SADE
Publicado no dia 31/05/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
curadoras do aarea.co
pivô pesquisa
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 08:

A TIMIDEZ DO LINHO

A timidez do linho RICARDO DOMENECK
você tem vergonha dos vizinhos
e reclama da finura das cortinas,
nós, aqui nus em plena
tarde na cama à janela,
e explico de novo, meu querido,
que é branco o tecido
porque reflete toda a luz do sol,
tornando impenetrável aos olhos
dos vizinhos que bisbilhotam
mesmo a finura das cortinas,
puídas como nosso lençol,
então sussurro no seu ouvido:
não é bonito
que a própria luz nos esconda?

MATHEUS CHIARATTI E de novo feito o felpudo ou

o feltro atroz acometido, me rasga o vestido em trêsalhas formando do fio que eu puxo as migalhas da linha,
raspadas migalhas de pele também, friccionadas e
avante, o corpo que se estraçalha em beijos teus e meus
e teus e meus. Àquele sol de cangalha nos jardins de
dentro da minha fuça, da tua dentro.
Que lindo nome é esse, da timidez do linho, faço as
troças na cabeça pra me colocar nesse quarto e ser o

voyeur fendido ou o participante extasiado. Tontos pela
janela que espio, e nunca firme nas palavras que traço
com esse lápis fraquinho, sem ponta, à gaveta
esquecida, mas que ainda do brilho desponta. Do corpo
aparecido em sol moreno, aquele torso inebriado;
moléculas de esforço, a noite virada dos virados
paulistas no prato – comer à faca, ao garfo, palitar os
dentes com extrema vontade, te olhando desnudo como
o homem do botequim da minha casa. Releio esse
poema do Ricardo e só penso no linho quente, ele
encobrindo a gente como sudário; ou do manto, a
apresentação de um Bispo a desfiar enlouquecido vãos
rosários. Vais e vais e vais além, como um homem
sempre da noite o refém, das mãos dos outros homens,
dos louros da juventude, dessa névoa que desvanece.
Vais e vais e vais além, como um sôfrego ébrio de todas,
virtudes, a prender em um troço de resma: o poema do
linho tímido dormido na mesa.
La mañana VERÓNICA YATTAH
esto es lo que hay:
la copa vacía, apoyada
sobre la mesa de madera
las cortinas se agitan,
al revés de nuestra ropa tirada
como charcos de tela
en el pasillo

esta es la mañana siguiente,
en todo lo que miro
estamos nosostras
Piedra grande sin labrar VERÓNICA YATTAH
Peña, se llamaba así la calle
donde vivía el amigo de mi hermano.
La primera vez que hice el amor
vi mi ropa manchada.
Fue distinto el color de los autos
que pasaban mientras volvía a casa.
Fue distinto el color de mi mamá
que ponía la mesa como tantas otras noches
aunque esa fuera para mí
la primera noche de otra era.
El rostro de mi mamá acariciado
mucho antes de que esto pasara
(ella sola en su casa, mi hermano y yo)
por hombres recostados
en pequeñas camas
el humo del cigarrillo marcando en el aire
figuras sin forma.
Uno de esos hombres mi padre
el humo dibujando, en su caso sí,
un ciervo corriendo
perdiéndose en un bosque.
Entonces Peña el nombre de la calle
de la casa del chico
con el que estuve la primera vez.
Después hubo otras:
Aranguren, Tucumán, Aráoz

la calle de un barrio lejano
hasta que llego caminando
a una fiesta en el primer piso
departamento A
de un ambiente en Gurruchaga,
calle empedrada
de árboles viejos
que a las tormentas
les lleva minutos derribar.
Llegué como quien llega a un umbral
y pasando una línea se transforma.
Descorrí la bolsa de nylon
que ocultaba una botella de cerveza.
Y mi deseo de darle un beso
siendo ella como yo, una mujer.
Y mi deseo de escribir
sobre todo lo que pasaba alrededor:
el colchoncito apoyado en la pared
para silenciar la felicidad de la fiesta
el vecino tocando timbre
para quejarse no, para bailar
y mi mejor amigo acariciando los vinilos
jugando a ser el dj
que todavía no era.
Ana también quiso que la noche fuera larga
que todo recién empezando como estaba,
no terminara tan pronto.
De negro a nublado, el cielo
se nos fue metiendo en los ojos.
La suavidad que conocí esa noche
fue un hacha una pica un revólver

que palpé en mi bolsillo meses después
años después.
La suavidad fue mi antídoto cada vez que hizo falta
mi defensa incluso cuando ella me dejó.
Ahora cuando algo termina
me acuerdo de esa noche
lo que se tuvo una noche, si de verdad se tuvo
se tiene otra vez.
Fui alguien conduciendo un auto
en medio de una ruta
hasta cruzarse en mi camino, algo
que me hizo frenar el paso.
Ese algo fue el beso que le di a otra chica,
la noche en que mi cuerpo
fue por primera vez, además de mi cuerpo
mi casa.
A educação pela masturbação FABIANA
Eu muda
eu gemo
e meu ventre ouve
Pablo Vittar
A rede balança:
atrito do gancho com o tecido
dá um rangido
como os anéis musculares do cu
se abrindo
Eu muda
eu gemo

FALEIROS

Vocês querem FABIANA FALEIROS
Eu sei que vocês esperam que eu exploda
como bomba
Cuspir
Ou que eu paralise feito pedra
Pois pedra é gente
bomba
explosão
Vocês querem que eu pense
que todos os poemas que você escreveu
foram para mim?
ou que no mínimo
está registrado em seu peito
e nos demais órgãos do seu corpo
um pouco de sal do oceano
daquele dia em que nadamos juntos?
Estou aqui nas cataratas das crateras
Mulher triste dormindo
Imagem do cinema
dorso alheio em seu pescoço
desfigurada linguagem
Mulher triste rindo
Falo fusca cuspindo na tua cara
no F e no U
Fusca é um carro brasileiro
do povo

que já não existe mais
Poderia eu escrever um livro chamado Pau
e outro chamado Nome
e ao invés de você ler isso como pergunta ler como
resposta?
sueño de abril VERÓNICA YATTAH
en una cama tendida agarro
la mano del chico que me gusta
su mano suave es la mano
de una mujer
alguien grita y él se va
camina por la calle, se va
su mano es suave
él no es él
él no es él
y se va

Manwatching FABIANA FALEIROS
Um novo homem surge junto ao novo coronavírus.
Manwatching. Não que ele já não viralizasse na era prépandemia, é que agora podemos observá-lo melhor,
deitadas na cama nos intervalos do teletrabalho. O novo
homem presente-ausente não te explica didaticamente o
que você já sabe, como faz um mansplaining - ou macho
palestrinha. Também não é um manterrupting que não
te deixa concluir uma frase. O manwatching assiste a
todos os seus stories calado, sem mandar direct. Pode
evoluir para bropriating se roubar suas boas ideias ou
te lembrar um gaslighting suave. A lista é grande e
poderia incluir os poetas macholíricos, ou os deleuzianos
esquizomachos. Mas vamos focar no silencioso
manwatching.
Uma breve história do olhar acoplado às imagens
digitais ou algumas horas de home office no zoom nos
ajudam a perceber como chegamos até aqui. Os olhares
mediados por câmeras nunca coincidem. Quando olho
para a câmera do celular ou webcam a pessoa me vê
olhando nos olhos dela e eu não a vejo. Quando olho
para imagem dela enquanto ela olha para câmera é a
vez dela não me ver. Posso ainda decidir olhar para mim
mesma na busca narcísica pelo melhor ângulo. Nos
stories a situação é diferente. Vemos uma lista de
seguidores onde figuram alguns manwatching, os
espectadores assíduos do nosso capital erótico midiático
diário. Atualmente vivo num relacionamento interior
com um deles, que me vê em sonhos. Talvez seja pelo
fato dos stories serem apresentados de lado, deitados

com a gente na horizontal, mais íntimos do que os posts
que são visualizados no feed vertical - homos erectus.
Estamos deitades sozinhes em nossas camas,
intercalando a economia libidinal dos likes feita com
mão e a visualização stórica horizontal. O desejo faz as
mãos rolarem infinitamente na tela do celular como o
cachorro que esfrega a pata no piso de cerâmica
acreditando que ali encontrará terra para enterrar seu
cocô. Ritual impossível para os animais domésticos. O
que se busca? Ver seria o novo curtir? Só olhar. O fato é
que vivemos esse laboratório do olhar há alguns anos e
o manwatching ainda não elaborou o triângulo CCC:
curtir, compartilhar, comentar (e convenhamos, não é
sobre isso). Queríamos e seguimos queremos trocar uma
baba.
American Wedding

ESSEX HEMPHILL (1957-1995)

In America,
I place my ring
on your cock
where it belongs.
No horsemen
bearing terror,
no soldiers of doom
will swoop in
and sweep us apart.
They’re too busy
looting the land
to watch us.

They don’t know
we need each other
critically.
They expect us to call in sick,
watch television all night,
die by our own hands.
They don’t know
we are becoming powerful.
Every time we kiss
we confirm the new world coming.
What the rose whispers
before blooming
I vow to you.
I give you my heart,
a safe house.
I give you promises other than
milk, honey, liberty.
I assume you will always
be a free man with a dream.
In America,
place your ring
on my cock
where it belongs.
Long way me live
to free this dream.

Casamento americano tradução RICARDO DOMENECK
Na América,
eu ponho meu anel
no seu pau
que é o lugar dele.
Nenhum cavaleiro
trazendo o terror
ou soldado apocalíptico
há de chegar
e chagar nossa união.
Eles estão ocupados
demais pilhando
a terra para nos ver.
Eles não sabem
que nos precisamos
criticamente.
Esperam que tiremos licença médica,
fiquemos a noite toda perante a TV,
morramos por nossas próprias mãos.
Eles não sabem
que estamos reunindo forças.
A cada beijo
confirmamos o novo mundo.
O que a rosa sussurra
antes de abrir
prometo a você.
Eu dou a você meu coração,
uma casa segura.
Eu dou a você promessas outras que
leite, mel, liberdade.

Eu presumo que você sempre
será um homem livre com um sonho.
Na América,
eu coloco o seu anel
no meu pau
que é o lugar dele.
Que vivamos muito
para libertar este sonho.

PIVOTE
Episódio 08: A TIMIDEZ DO LINHO
Live de leituras para o Desktop Aberto do Pivô com
FABIANA FALEIROS, MATHEUS CHIARATTI,
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Publicado no dia 07/06/2020
Acompanhamento:
Livia Benedetti e Marcela Vieira,
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Episódio 09:

CHINQUAPIN

Corto com a lâmina de Deus a bolsa que pende,
orvalhada entre estacas, nela faço um furo pra
permanecer receptáculo e do períneo despejar o
vazante, dissidente do corpo, corado.
Navego nas linhas para enredar a natureza aquática nas
minhas palmas de mão. Furo as iscas roliças no gosto do
anzol pra amadurecer peixes. Eu os como, peixes, na
minha casa de mão.
O barco se desprende do filete que é a terra da minha
casa, me permitindo avançar e avançar àquelas nunca as
mesmas águas, retroceder pelos cascos, endurecer a
superfície das ondas, repetir os braços da fragata em
seus barrancos de músculos: voltar à casa com peixe e
cortar à barrigada.
De volta ao meu corpo, dois tomos de luz, canivete, o
afiado que corta a carne, destoa, eu quero voltar à terra
– justo eu que gosto do mar. Eu quero voltar à terra, à
seiva do meu corpo empalhado de sangue, os músculos
fibrosos, botar meus dois pés bem juntos como se
fossem uma mangueira secular, e nela, à terra, jamais
morrer: arenosos músculos presos, raízes explodindo de
jactantes sopros de vida, às vezes melancólico e morrer
de pulgões, mas nunca morrer, morrer.
De volta ao meu corpo, receber e doar, meu sêmen da

terra e do mar e da tinta: doo aos meus ancestrais a
minha força, mas peço-lhes a atenção de um menino, me
dá mais tempo nessa terra! Me dá mais golfos nesse
mar! Me dá o ser homem e ser mulher, corado, corrente,
raptado, perfeito partido espesso espetado homem
espetado mulher. Tenho as visões de pensamento que
pululam na minha caixa de cabeça, às vezes eu sonho
com os símbolos, o olho de Deus, as esferas do céu, as
linhas do escombro, os tesouros, eu pinto tudo como o
desamarrar dos mistérios, aqueço a tela de algodão com
uma pequena camada de thinner, depois espalho um
branco espesso e depois um preto feroz, todos os azuis
da minha casa e os verdes, os amarelos, os violáceos da
lua, eu derramo com a fé de um condenado as partes do
meu pensamento dormido, tintilo as ferramentas nos
vasilhames guardados nos meus armários e uma
lamparina aquece a minha cabeça.
Não há furacão Carla que destrua o meu pensamento.

PIVOTE
Episódio 09: CHINQUAPIN
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Episódio 10:

FORTUNATO

Escolho o chão da parte mais limpa dessa varanda e
varro com cuidado as migalhas das plantas misturadas
ao pó das construções e nela me assento pra em
seguida me deitar no concreto das pedras colocadas em
retângulos perfeitamente acomodados. Um sol de pinar
cavouca o chão no desenho e eu não sei o porquê, mas
três abelhas visitam o topo da minha bananeira todos os
dias pela manhã. É nessa casa que eu construo a minha
caixa de segredos: o seu corpo mora em alguma gaveta
dela. Esse miniaturizado, que por mais que tenha os
seus 1,80 de altura, cabe bem na minha gaveta.
Ele tem deliciosos sulcos por onde percorro a ponta da
língua vertendo a fé nos dentes, virando lupa de tato,
assovios peninsulares, eu busco, eu os guardo.
Essa é a casa onde arrumo o santuário sôfrego e
pendente, você concorre com os livros, as plantas,
minha louça parca, eletrodomésticos, jornais antigos,
vinis, quadros, linhas de bordar, tapete, capacho de
mosaicos, muitas toalhas e roupas amontoadas sem
passar, essa é a casa do meu pensamento por onde
escorrem as águas da fonte, o encanamento endiabrado,
d’água cheio, perfurado e constante, cristais,
quebrantes, sons e as fúrias de um netuno nerval, casa
do meu pensamento, uma estante robusta de verniz
encardido de gavetas de soluços, as máscaras, o
entardecer direito, esse estrupício de luz enviesada,

golpes político-sanitários que torturam o papel do meu
jornal, a janela frequente, esses obtusos homens da
gaveta que pedem pra sair, mas não deixo.
Inflamo a casa.
Ao atravessar a sala, me encontrei diante de um vazio
inominável, aquelas paredes brancas caiadas não
supunham o couto da noite de Heineken. Nossas duas
alturas se somadas alcançariam os três metros e
cinquenta e nove rendidos em massa e veia. Duas nossas
ceias incorporadas a uma, você ceia o meu pé, enquanto
eu ceio a sua orelha, a mão esquerda côncava recebe o
seio, porquanto a boca se vale do nariz ao passar de um
endentar duplo de pernas. Você se curva elástico para
agachar nas uvas já que me estico em tábua de receber
as tuas partes d’escápulas. Súmulas propostas de cor.
Não há nada escrito nas suas paredes caiadas.
Uma cidade pandêmica me faz vigiar as janelas. Àquelas
ruas paralelas ao redor de mim são as tais ruas confusas
de perdição, estão ali para confundir, evadindo-se do
compromisso do norte, são ruas loteadas pelo vazio, eu
não posso sair, você não pode sair, qual o quê o valha
varar a noite só observando a esquina da Jaguaribe com
a Fortunato.
Fim do ato.
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Episódio 11:

VIAMÃO

tonturas, cadetes, candentes, colchetes, carreatas,
cacetes.
Escreve o texto, o livro, página a página, todas
empilhada de coisas.
Tirano da altura da página, começa bem leve e rente e
vai até o fim, pelos dentes da folha, O Escritor.
Tentarei levar esse conto de coxas, amarrado em
possuídas oferendas, um troco para comprar as velas,
levas de pensamentos, pencas de tesão, interditos das
coisas que aparecem na cabeça, a seara de quartos de
hotéis, todos eles enfileirados, pulando um a um, o
quatrocentos e sei, o quatrocentos e sete, o
quatrocentos e oito.
(Deixamos há pouco nossos RGs na portaria e a senhora
da limpeza nos despista, aquela estátua de vênus tudo
vê).
Nus. Hoje, eu acordei com uma baita fome, desamarrei o
saco de pão francês e comi dois de uma só vez, abri a
tua página pra chegar randomicamente na palavra
BOLÍVIA.
Depois outra, OBÁ KOSSÔ,
mais outra, FOGO.
O fogo na plantação, fogo nas esquinas da Jaguaribe, o
fogo na praça Ramos de Azevedo, o fogo nos ônibus

azuis, o fogo no apartamento trezentos e setenta e um.
[As lascas do pão queimado]. O fogo na passarela
Doutor José de Aquino, o fogo espesso da loja na 25 de
março, o fogo.
VIAMÃO, outra palavra. Mãos de apelos, grandotes
embrutecidas de tantos dedos calos falanges e unhudas,
as vias de mão nos escuros correntes, sinuosos membros
do breu, mão dos volumes, quatro aranhas de bote um
no corpo do outro sem alfazema nenhuma, mãos dos
cheios, mãos de acinte. Viamãos em disparada
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Episódio 12:

PALATO

Cântaros da sua voz emudecida e compactada. Ondas
sonoras se estilhaçam nas paredes firmes da cerâmica, a
estrutura do barro abraça a sua lembrança.
Homem-cura
rebelde-joão
Teotônio
Romaria.
Um museu encaixota o objeto-lembrança em firme caixa
adjacente aos catálogos, memorandos, manuscritos,
desenhos emoldurados de Mário, artefatos guaranis,
películas do Limite. Aquela é a casa onde tudo cabe, da
história do universo. Você, no entanto, segue acoplado
no seu cântaro pintado, cerâmica rudimentar, espessa e
trêmula: narciso encapsulado, ado, ado, ado.
Noutra caixa, uma pilha de livros raros.
Ciclones de Piva construídos às ribanceiras do Juqueri
sob escaldantes formas do corpo do curandeiro nas
margens, aqueles anjos de Pasolini, aquelas formas
redondas do pau, aquela glande rosa pro seu olho
xereta, de absurdos: sacros, ferrantes, rodopiados,
trinques de som. Um viva ao poeta morto há dez anos
vivo-mais que todos nós.

Eu vivo.
Estou de volta à sala e nela me prostro frente àquele
cântaro embriagado de uvas alcóolicas, rendo
homenagens, bebo a sua voz firme como um gole de
vinho cálido e de imediato, replico a sua voz usufruindo
dela a minha goela, falo como você, tão logo acometido.
As palavras entram pela o oco da boca e saem trôpegas,
mais à frente dos dentes, resvaladas nas bochechas,
gengiva e palato, não consigo me desprender dessa sua
voz que me fascina, ela é de estanho, é férrea e fraca,
mas eu a possuo como a haste, eu a possuo.
Acabado o encanto, volto pra minha casa em silêncio –
sem dela, embora, nunca ter saído – o feitiço de Juqueri
durou menos que uma noite.

PIVOTE
Episódio 12: PALATO +
Entrevista com THIERRY FREITAS sobre Hudinilson Jr.
Publicado no dia 05/07/2020
Originalmente concebido durante
residência no pivô pesquisa,
primeiro semestre 2020
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 13:

BOBOLI

Boboli, bo-bo-li, lì.
Estufado farto começo, jardim dos avessos. Passagem
inaugurada.
Representações miraculosas de árvores, aquele tronco
2 hommes
um homme parado jeans parado
começo a ver que é parado, move
três fins e tristes fins: sketch de tigre
montanha de maravilhoso, o homem maravilhoso
começo a ver por detrás das paredes de pedra
o mesmo que se esconde dentre os botões do jeans:
vernacular.
Rolam os pardais como pequenos pontilhados no chão.
Sonhei que derrubava dúzias de moedas no chão, na
frente deles dois. As moedas caíam das minhas mãos
como jorro, avermelhadas e escurecidas, sujas, velhas,
quaisquer. Olhava para eles como olhava para os
pássaros escondidos. Aliás, aos pássaros eu lhes dava de
comer continuamente, abraçava-lhes os presságios.
Diz-se do tempo grego que os profetas previam o futuro
a partir do voo dos pássaros. Recaio sobre a andorinha,
o pardal, o papagaio, a maritaca. Me deem o prenúncio!
O azul do céu me confunde, seu infinito passeio me
confunde, essa desditosa incerteza me acelera, tenho os
dedos presos uns aos outros, arroxeados, os pés

cruzados de angústia e toda a boca cheia de saliva
quente.
Meus olhos fundos de tanto tomar cerveja, meus
parágrafos colapsados, as cortinas da minha sala se
convalescem da luz que agora, às 17 horas, entra.
Repasso os dedos no meu caderno para ver se encontro
a chave do texto, mas só rememoro o sonho das
moedas. Tenho tanto para fazer.
dança o raio que parte
o longo figo pau e féu de fogo féla
ao som de estilhaços rotundos
homem por tudo o homem
meu cruel apetite, retiro de fora o homem.
Vedova, viuda, viúva
morre o seu marido repartido em profunda solidão
pencas de flores caídas de rasgar o portão
desço e descendo do mesmo homem.
Folia de reis,
coração das cores no campo,
espanto e povoamento,
a noite cintila
como quente aqui dentro.
Resvalam as mulas
maciços pássaros escondidos escutam
viola viola a calmaria nossa,
que sorte.
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Episódio 14:

DESAMPA

O papel-labirinto delimita suas margens
e eu as supero tão pronto me atinja
vértice.
Lento,
na roçadura da pele,
gotejos rápidos,
no contudo.
Arrasto a fenda que me atrai ao vórtice
incauto a um bueiro negro,
opaco nos cantos, expandido no centro.
Trafego sem trégua nos confins
ele é firmeentão inexato, o desejo
mocho. Correlato
é dependente.
ânsia dos vasos regados por sangue
do corpo
local
abre a frente
(ao sr. dos passos), espio
contorço,
peço entrada,
dos golfos
às docas!
eu valente.

undar a terra como o mar
dos zichos refluentes vastos,
o corpo-exato o corpo-inexato.
Queda livre no mar.
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Episódio 17:

MÁRCIA X

Máculas alviverdes carimbam a pele do tronco
de raiz a folhas brilhantes,
Martinho frente a essa árvore;
e alcança na cabeça um dia de luz enquanto a câmera
fotográfica
dispara a maquinaria.
Para seu retrato;
o tronco ao fundo lhe serve de envoltura
e sua copa polvilha de luz a superfície de qualquer
corpo que nela se encolhe,
cingindo-nos de imediatos escuro e claror.
Arenosa,
a terra tolhe o percurso muito embora esse jardim nos
exulte a
passagem.
Ao fim da ruela, um pequeno senhor acomodado em
uma mesa de café nos interpela vizinhos e
imediatamente nos conta os causos dos mares,
a rota de seu barco,
competições de fragatas vencidas
detalhes que desconheço por ser um cara do interior
pra quem o mar foi sempre um misterioso enfeite.
Instrumentos marítimos, façanhas.
Nunca mar de escape e calmaria,

senão domado bicho,
provação mocha de virilidade
do pobre coitado.
Imaginei, enquanto os ouvia
como terá sido o mar do Martinho
naquela vela oblíqua
possuída pelos humores de um Oceano?
Turvo, combatente, plácido e assentido?
O que há de saber? Os cascos daquele barco
carcomidos,
barco que se quer jangada.
Martinho repousa no despossuído casco
deixando sua nudez à sujeição irrestrita das salivas dos
mares,
carregadas por ventos intrépidos,
untados de sal.
Martinho repousa
ao entardecer da direção desse casco,
que sem ver o naco de terra,
golpeia mais fundo a profundeza do mar
em solavancos
pra tentar um impulso preciso
e alcançar as bordas como um
vitorioso maratonista etíope.
Essa precisão que não é do Martinho,
mais própria seria do vizinho de mesa.

Esse mar
que busca as bordas nada tem a ver com Martinho.
Mais próprio seria o mar de salivas,
o mar feminino,
o mar que rompe as fragatas:
não pela força abrupta, mas pela insistência de ondas.
Entro pela portinhola que nos separa em níveis da
barqueta,
ou da cabeça,
e insinuo um súbito afogamento.
Tendo o mar na minha goela,
o Martinho próprio ao meu lado.
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Episódio 18:

CIDADE DE ORGIAS

entardecer claro, irrefletido
nos agulhões dos seus edifícios
caixas-de-sapatos;
os centros acometidos por carrinholas pesadiças
cavoucam em suas calçadas
buracos, fragmentos,
passagens sôfregas,
e os homens,
aqueles jovens que carregam as águas nessas
carrinholas, carecem de acolhimento,
vivem abruptos
às esquinas dos desejos, centro irradiador de volúpias.
Eu bem, ali, parado na praça do arouche
ou a pouco, na república,
transito entre suas ferramentas de estradas
alinhando ferragens, borracha – pedindo passagens a
motocicletas loucas de logos loucos e bárbaros.
E portanto, tendo vivido a essas investidas perigosas de
duplas rodas,
atravesso a rua marginal à praça em direção às esquinas
e nelas encontro barbárie de oferendas
regulares e corpulentas.
E mais uma vez um portanto
vêm vocês portando os galões das águas
para onde corremos com irrestrita sede.
Ali bem perto, na vieira de carvalho,
uma sequência de toras floresce ao largo

da calçada e o calçamento aos sábados
ou domingos era ver a vista,
o movimento, os furtos próximos às esquinas.
mesmas calçadas recebem hoje parcos
refletidos letreiros luminosos de puteiros apagados.
A cidade vazou a galopes.
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Episódio 19:

MELVIM

com MELVIM BRITO

o farol do corpo trancado em forros e jeans, desfolhado
em gomos
nas três partes de roupas lustrosas
o tal forro virtuoso, que acomoda
o crescente e corajoso,
molda
o músculo no fundo espaço atravessado
escondidas as presas não sentem
onde se guarda segredo
o impulso encaixe revela
também se deposita veneno
fio que sai
da gruta quebra no dedo, saliva e teia
calcanhar-com-calcanhar
2 crucificados na cama
a entortar pregos
na conjuntura espelhada dos desejos
abrir as enseadas, encharcar os lençóis
criar a cor do leite, das nuvens
trançar

e se por um acaso amanhece antes,
impedir à força feixe
pra morar nos escombros
do
Pé,
joelho,
cintura
já que das ruínas os heróis se erguem
e pela captação do rastro encontram o indício
de um recomeço
e então
recomeçar recomeçar recomeçar
até chegar ao céu da boca para
com a língua molhada dizer:
quem diria que inferno e amor
andassem juntos
e andassem juntos os camaradas da poesia,
carregando livros encapados de um verde-musgo
brilhoso
que nada decifra,
ainda
retidos nas palavras
poente
fraquejo

como abdicar das forças contrárias
à exatidão dos fatos
inauditos na grama também corremos juntos
os camaradas
o amante
a morte
a surpresa
de um sorriso capim-amarelo
espetacular
é o corpo do agente luminoso
vestido de bainhas escuras e
camisa,
clavículas e santinho
no meio de prata
espetacular
sonâmbulos acordam
para marchar na espantosa simetria
que poderia ser uma dança
dois corpos horizontais
a flagrar os passos
a banhar a chama
palavras
despertadas de um sonho cego

esfacelado de temor
pão e aurora
deitados no fim da noite
esperando uma pandemia acabar
um único pingo como prova
aos pés da cama despregada
correntes inoxidáveis
ao bel-prazer da luz que invade
arde penitente
a carne finca farta
tece
e retorce
orienta o solado ajoelhado
o tecido forte da meia a moldar
também volumoso e crescente
a dilatação da próxima data
desorientados
dois
o beijo
o fim
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Episódio 21:

ULISSES

Sob a luz adjacente, uma casa em um terreno por um
pátio emoldurado de pequenos arbustos distraídos:
crescem meio às rachaduras de um cimento velho,
enervados se embolam com raízes, besouros, formigas,
cupim, coisa alada, sem asa, que rasteja, não rasteja,
pequeno tamanho de uma tarracha de jeans.
Nesse pátio, houve festa, cândida uma vez, corpulenta –
mais de uma festa, um casamento embriagado e
despedida também.
Agora está ele lá, deitado de sunga azul, tomando sol
sobre o mesmo cimento que se quebra nas pontas,
plano no centro, a olho nu craquelado feito terra batida
e mais seca que a palha do milho. Ele seco, deitado,
envernizando o sol e adormecido – ainda que lhe chame
o entorno de pássaros, pios, caixa d’água, carros na
esquina, avião de treino. Começo a olhar tudo, a marca
que o corpo faz de sombra deitada deixando o cinzento
que era antes meio azulado, cinzento puro. O azul do
cimento era o mesmo azul do nylon bojudo da sunga, os
pés bem estirados irradiantes e uma pequena marca de
caída no joelho com a cicatriz no estágio um – vai ver
bateu no pé da cama quando meio desacordado ia
descer pra pegar água.
Nesse corpo mora todo aquele jardim, nas suas axilas,
escápulas, e os fiapos esticados avulsos no peito,

pequeninos, são as gramas desse vastíssimo campo
onde demarco a escritura separando em valas vastas os
limites, a sul cortado margeia em forma de dedos o
fronteiriço loteamento, vai subindo reto pelas pernas
esse compridão avizinhado, o matacão bem longe; às
cinturas, alcança a vista do rio avanhandava, aquoso e
fluente, um pedaço mais de alqueire para repartir no
braço espichado o lote fecundo, para chegar das barbas
ao cabelo da mata, esse mundaréu, essa mata que fala,
que esconde, que lê poesia.
Afastei-me das terras à vista funda para admirá-las em
seu total e a planície sob meus pés agora era
arredondada de ver, musculada; de olhos encantados
aquilo tudo era formidável e violento.

PIVOTE
Episódio 21: ULISSES +
Entrevista com o curador ULISSES CARRILHO
Publicado no dia 07/09/2020
Originalmente concebido durante
residência no pivô pesquisa,
primeiro semestre 2020
Ouça o episódio no Spotify

Episódio 22:

A

Meu seio, meu saco, minha sobrancelha e meu rosto.
Vermelho, olhos bem abertos sem colírio, assoprados,
meu estouro de boca, um aaaaaaaaaaaa. As paragens de
estradas, os estios, os ouros e os filhos. Meu aaaaaaaaa.
Como um dôce, um corpo, o teu corpo, o teu cor-po.
Caindo no meu aaaaaaaaa. Hoje amanheci com uma dor
de cabeça do tamanho do meu a, ela era da mais imensa
espécie de dor de cabeça e ressaca, como um vidro de
reflexo com a luz do sol espalha, a luz do sol entrava
pelo quarto e me espelhava a dor de cabeça ao toque
da luz. Ontem adormecemos tarde, estive a escutá-lo
sobre os encontros da dúvida em um motel baratinho da
Jaguaribe, um quarto meio a meio por sessenta reais as
três horas, toalhas brancas, camisinhas à parte. Ele ficou
falando de arquitetura e de Portinari, enquanto eu lhe
falava de sair do meu emprego. Olhei para o teto de
espelhos e vi meu corpo estirado perto do dele, meu
corpo pelado perto do corpo pelado dele, só se
encontrando pelas pontinhas dos dedos do pé.
Os pelos arrepiados.
Vou lhe dizer que não quero mais. Vou lhe dizer, mais.
Não quero o mais. Não quero.
Esses as são as pontas da vida, elas te cutucam e te
dizem o que fazer. Eu sei o que fazer. Eu vou abrir bem

a boca e engolir toda a luz lusco fusco, a violetinha.
Bater uma punhetinha até a hora de sair chegar, e
chegar saindo, olhar para ele com todo o desprezo e
dizer: escrevi um livro sobre você e sobre ele e sobre
mim. É mais sobre mim que sobre vocês, mas é pra você
e não pra ele. Eu vou falar tudo isso em lusco fusco,
meus olhinhos vibrantes.
Eu vou passar em frente à sua casa, bravo! Vou passar
em frente e arrancar uma folha do seu jardim e plantar
no meu jardim. A se vou. Vou ser para ele a minha
coragem e para mim, o dentro de mim, a minha
descoragem, arranhar as páginas dos livros.
Tenho aqui uma esperança morta para enterrar.
Caminho ao lado de minha mãe. Um pássaro pequeno
passa pela gente em alto voo não tão alto; o sol do
meio-dia ilumina de cima pra baixo a sua sombra
estampada no meu redley branco corrido. Por um
momento, eu dizia que avoava. Fomos penitentes
caminhar pelas ruas de santa cecília de manhã enquanto
rezavam as lendas do seu sumiço bem na minha cabeça:
qual e qual, um homem vestido da mata, escondido
naquela montanha mineira onde fazem seus filhos.
Esses três homens: Gabe, Victor e eu, presos em uma
sala até restituírem a paz.
Como é essa sala?

Azul e dura. Sala de espelhos em um palacete na
Quintino Bocaiúva, meio do meio do centro do meio. É
num sábado como este que a luz aferroa a quina do
edifício. Lança lânguida sobre as gárgulas do século a
cor amadurada do ocre. Entramos nessa sala pela
abertura de portas laterais, uma delas, a outra bem
presa ao chão estreitando a passagem. Você, depois
você, agora eu. As escadas de subir escurecem a minha
vista: tontura ou negrume do espaço? A ausência de luz
me faz tocar em sua coxa sem querer, eu peço
desculpas. Fomos trancados nós três nessa sala, ela se
aproxima, a sala, janelas trancafiadas, a fiação do prédio
velho, sem força. Eu e você sem forças. Ele com força.
A decoração é velha, as quinas empoeiradas, a madeira
zoada, um banquinho firme no canto de uma janela para
onde dirijo a atenção e as pernas. Fomos trancados e só
saímos daqui quando recompusermos um universo.
Vamos procriar nossos filhos, inventar nossas ovelhas,
arar a terra – depois de ter quebrado todo o assoalho –
recolher os jatos de água dos canos enferrujados das
paredes grossas, vai demorar muito tempo, nos
proteger do frio e da noite com um barracão de tecido
vistoso, depois de ter cortado a cortina em quatro e
costurado retalhos e mais retalhos com tudo que se fizer
de fios, até mesmo os seus cadarços. Vamos transar
naquele chão acolchoado de dois em dois, vocês têm
preferência porque se amam e são correspondidos, eu
serei o seu segundo e ficarei à espreita, cobrindo meus
ouvidos com a manga da minha camisa ainda suja da
labuta da véspera, embarreada.

Não será preciso, no entanto, fechar meus olhos para
não ver os paus em riste, enfileirados, jaculosos, o
escuro é por demais robusto nesta sala. Depois chegou
a minha vez e fui obrigado pelas forças maiores a dormir
com o inimigo: aquele seu beijo era fácil. Percorrê-lo
com angústia e delícias, toquei sua virilha e sua bunda
dura, topei com seus cabelos serenos, beijei-os
encontrando as pontas das minhas línguas às pontas dos
seus cabelos frisados. Aquelas bochechas onde
depositava meus beijos todos serenos num lusco-fusco
dos olhos semifechados para os abertos, entardecer na
noite ou amanhecer no dia. A gente nunca foi feliz
juntos mas não sabíamos sequer o quão tristes éramos
os dois separados.
E assim somaram-se os dias em que intercalávamos os
sexos, procriando a vida, emagrecendo às vezes da
fome, sujando nossa roupa chique, desdizendo as
verdades da cara do ódio, rastelando o amor. Ainda
assim, ouvíamos as ruas nunca reticentes (exceto aos
sábados e domingos), jovens de terninhos corrente aos
escritórios, mulheres rindo alto na hora do almoço,
vendedores de seriguelas, carrejo, mendigos, policiais e
cachorros, e pelos sons de fora nos guiávamos: amanhã
vai completar um mês. Aquilo tudo que é dele, é meu, o
meu é seu, o seu, dele e meu. Os nós. Vai completar um
mês e essa paúra do silêncio, vamos conversar sobre o
ódio: eu te chamei todo o tempo de Meu Inimigo e
ensaiei a tua morte naquela ruazinha basílio da gama,
falei o teu mal a todos meus amigos, olhando teu
instagram por dias com intervalos às quartas e sextas.

Você, o outro, o Vitor, sonhei abundantemente a sua
cara.
Comecei sem ensaiar um romance em que ficávamos
juntos, seu nome: Cachorro Valete, quatrocentas e
dezoito páginas, capítulos doze de valentias. Dúzias de
textos sobre você e eu, a mácula da sua transparência,
você desapareceu e agora somos obrigados a carnes.
Você e o Gabo com quem me deitei ayer.
Vocês têm certamente prioridade nos alimentos e na
bica d’água, vocês têm prioridade ao se deitar, podem
escolher as melhores maneiras de dormir, enquanto eu
restado nessa banqueta retraído esperando. Dou
passagem pra ele, dei toda minha sala para você até
falarmos brevemente sobre esse tempo de angústia, até
ler em voz alta um trecho do romance rouco de tanto
cigarro.
aquele corpo ereto varapau na bagunça da sua cama
laureada de painéis de madeira e uma luz acuada como
senhora; a biografia do Voltaire semiaberta na sua cama.
Estou do lado de fora das bordas do colchão suplicando
entrada. Tenho o ok quando faz sinal bem leve com a
cabeça e tomo a passagem. Dormimos a noite inteira
reestabelecidos [caiu o mundo de chuva lá fora].
Pode ser que sim, estou finalmente me entendendo com
vocês.
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Episódio 23:

BERTÔ

eis que do céu um rasgo em linha anunciou enevoada e
macia a caída do horizonte, trazendo-nos imediatamente
ao campo de terra poroso um estrondo descoberto que
ao tocar o chão, deixaria seus resquícios mais imanentes,
fragmentários e totais. Esse era o corpo perfurado, o
corpo celeste, de níquel, ferro, o condrito, e por ele
buscariam os mais ardentes fãs, vindos dos EUA, da
Lituânia, alguns do Uruguai e inúmeros conterrâneos
nossos.
Em sua manhã límpida, azulzinha, o céu escondia todas
as possíveis surpresas geralmente prenunciadas pela
atmosfera e pelos bichos: quando vem a chuva brava, as
nuvens pesadas ganham cor, os ventos arruaceiros se
enredam às arvores, os pássaros voam em pares, bandos
ligeiros, perdidinhos. Hoje foi diferente porque o causo
veio de mais fundo, ou de mais longe, mas com muito
mais força.
Imagina se estivéssemos parados naquela porção de
terra – em Santa Filomena, 2020, ou em 52,
Avanhandava, beijando-nos como dois loucos, bem
naquele quadrado de terra, e do céu, mais de vinte
quilos fogosos nos estropeassem a cabeça pra morrer
de fogo com o fogo.
Tinha todas as peças de roupas dependuradas na cerca
pra não avoar, fiquei só de cueca enquanto você tirou

também as suas peças e não deixou nada estático, voou
tudo. A gente, emaranhado no meio daquele cafezal,
pra ninguém ver – exceto uns bois ali parados, o
cachorro Tião, abanado o rabo e já foi-se indo, algum
teiú avistado no meio do capinzal, e talvez só, o capataz
já tinha tomado direção norte depois de selar o cavalo:
éramos agora os dois grandes donos e a pelo o corpo
imantado de natureza trancava os arroubos de
vergonha, tudo teso, retido, esperando a convulsão do
espírito pra embarrear a terra d’água, a seiva de tudo.
João me fez com a mão apontando a cortadura, a gente
parou tudo pra ver.
E se fosse um passo preto só que maior correndo, um
papa-léguas alado? Ou avião do exército só que sem a
fumaça, rodopiando pro chão desobediente?
Sem a fumaça não era!
Um pedaço do céu desprendido caído, um barulhão
decepando o campo, incendiando os ares, assustando a
gente, os bicho. Ensurdecendo o silêncio dos
cupinzeiros, atravancando a passagem dos sapos,
destruindo, por fim, a labuta das abelhas, o mel, o trigo,
a cizânia, o pé de arruda, o poente do sol - pra quem vê
da outra curvatura a estabilidade daquela terra, a paz
dos vizinhos, a foda de nós.
Apressamos a roupa e corremos rumo ao chão naquela
pedra depois de seca, do tamanho de um limão cravo,
só que mais velha que toda a terra, que os meus

antepassados todos, de outro lugar, infinitos; tinha nas
minhas mãos o mistério da morte, da vida, da água, do
ar, átomos, fagulhas, tudo em uma bola de limão cravo
da cor da ribanceira. Na mão o bago, a terra toda, a
vida minha e do joão, do pai do joão, da mãe do joão,
do irmãozinho, da vizinha dele, do meu pai, da minha
avó falecida, da minha mãe, do tio Noronha, da Maria
do Tim, de todos que morassem ali ou perto dali, ou na
região vizinha, nas cidades do estado, dos estados do
país, do continente, tudo. Esses bagos são da terra,
terra com terra encontra.
Extasiados da pedra,
dormimos ao chão duas estátuas duras e caladas:
a gente não quis dizer nada, o meteorito estirado mais
próxima da sua perna distendida direita, a meio palmo
das minhas meias, ficou lá, sendo vigiado por nós.
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Episódio 24:

MUIRAQUITÃ
PERPÉTUO-SOCORRO
qual tamanho
pau-perpétuo-socorro
abstruso nos trechos
e jeans manchado de café:
o jornalista, tempo integral,
pau integral perdurável na calça
mostra tudo, mesmo
revelando nada, 0

toca todos os cantos do quarto
as teias, carpete pra quê?,
rodinhas de mala, espiral de caderno,
galões d’água, porta, buraco
de porta,
morar à cabeça
jornalista compra seu jornal
enquanto leio e pinto

AMAZONITA 25
escapulário-muiraquitã-amuleto
mário andava um com no bolso,
jovem anda um com bolso no da jaqueta,
todos encontram-no parcos
no rio
anhangabaú, refém de garimpeiros,
diz-se que quem tem, boa foda temrefém de garimpeiros.
boa foda quem.

RR

muiraquitã escondido na lápide
de mário.
acha quem quiser.

London London London London
é Caetano
77 voltas em praça qualquer
vestido de roupa vistosa,
barata, mas vistosa.
Grito na cabeça do meu sexo,
pinto duro, à revelia do
cortês
o tesudo emaranhado desconexo privado, que por ardor
e revelia
em chama, praça,
à fantasia de um homem firme
pintudo.
O Priapus londrino.

cigarrinho
acendo cigarro de dia,
ele tem a forma de um tubo, por onde escapo
fumaça
passeia nas escadarias dos ares
para alcançar os galhos, trepar
as escadas de folhas,
romper as purezas
dos pensamentos sujos,
chupando R., disturbando a paisagem
lua,
o notívago cigarro alcança a
depois de sentado em vime
embebido em bom gole
do vinho,
estapeia líquido taças,
vaza aerado à cidade
despersonifica
soccer
ouço hooligans playing football near me
they are huge, muscles, e muito
louros, têm nas pernas os bagos
os pelos, os afeitos,
e todas as namoradas os esperam
for lunch, for dinner, for having sex
a noite enfeita o tronco
brilha o pasto, o ladrilho
o tea da grandmom,

escorre pelos vasos.
Nossos filhos em alguns anos
viverão eles os dias, até lá
esperemos, senhores,
que seja translúcida
a política,
ouço os hooligans e nossos sábados.
fantasma
o dia amanhece em uma cuia
repousada à janela pra secar sementes,
envelhece com o barro, racha,
perece
abre retalhos
o sono como alimento,
altivez do corpo, macios às maçãs
contornos ligeiros,
ligamentos.
acetinados os homens de sonhos povoam pensamentos
habitam esquinas
e adorações de cabeceiras,
vão caras vãos
pra debaixo do pano
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