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A cultura contemporânea tornou-se assun-
to tão espinhoso que surgem querelas por 
vírgulas. São milhões de olhares sobre a 
arte, cada um querendo impor a própria 

hegemonia ou, no mínimo, sobreviver em meio à 
selva de publicações e exposições. Competição: é 
disso que se trata? É provável que ninguém admi-
ta no próprio tempo em que vive. Mas Bourdieu e 
Foucault destrincharam o poder. Todo mundo o quer 
sem dizer que deseja. No caso da literatura, o poder 
de narrar. Ainda que no campo cultural não se dê 
uma guerra convencional é muito natural que haja 
competição para influenciar. A arte é uma luta pelo 
poder de influenciar. O papo de cooperação mútua 
causaria cócegas em Bloom, o neurastênico mais 
simpático da crítica contemporânea.

Nessa perspectiva, é preciso uma plataforma, pro-
jeto, programa ou seja lá como se chame o conjunto de 
propostas de um escritor. O modernismo fundou uma 
prática de externar taxativamente o projeto literário, 
desde Baudelaire a Marinetti. Contudo, o que nos inte-
ressa mais é a intenção oculta, aquela que não se diz, 
mora nas entrelinhas do texto e passeia por fora, no 
contexto autoral. É que os manifestos publicados ra-
pidamente se desintegram frente aos desencontros de 
autores que sistematicamente descumprem a consti-
tuição que fizeram para si. Os grupos se desfazem na 
velocidade da competição com a qual se batem os in-
tegrantes, cada um lutando por mais espaço, por mais 
visibilidade, por mais reconhecimento.

Ao contextualizar a estética literária é que se en-
contram os sucessos e os fracassos de qualquer pro-
jeto. Além disso, colhe-se a intenção oculta, aquela 
não confessada nos manifestos. O que o escritor não 
confessa? O que luta para esconder? Será no texto 
– não nos panfletos – que encontraremos as coerên-
cias e os paradoxos literários. O conservadorismo no 
modernismo, o passadismo no futurismo, o roman-

tismo no realismo. É assim porque as transições lite-
rárias são um duplo movimento. De um lado, autores 
que se apegam ao estilo posto em xeque, consolidan-
do-o; de outro, autores que se esforçam para encon-
trar outros referenciais, no mais das vezes evocan-
do um passado do passado, um passado ainda mais 
passado do que os que estão a enfrentar. 

Aí mora o paradoxo da modernidade, essa tradi-
ção de superações. Os novos caminhos são cons-
truídos nos escombros dos antigos, pegadas que os 
novos não conseguem apagar. A literatura nacional 
conseguiu fugir da missão nacionalista dos primei-
ros românticos? Deixou de idealizar a terra e os tipos 
brasileiros? Ou se mantém aprisionada no labirinto 
temático do qual várias estéticas buscam fugir? Em 
que medida deixamos de fazer uma “literatura car-
tográfica”? Desde quando abandonamos uma “litera-
tura tipológica”? Se retrocedermos ainda mais, o que 
a nova poesia visual faz de tão inovador que já não 
havia nos hieróglifos? 

O que observamos, não com pessimismo mas com 
intensa curiosidade, é que por mais que o artista ten-
te não é possível fugir de si mesmo e de sua época. 
Ninguém antevê o futuro que já não exista. A para-
noia futurista arrasa-quarteirão só levou o grupo ao 
totalitarismo e, ainda assim, não deixou de demarcar 
um tempo – o tempo da técnica como demonstrou 
Benjamin. Há escritores que, em nome da liberdade, 
ironicamente escravizam-se: moldes, formas, ima-
gens, produtos. Tudo indica que importa mais definir 
“o que produzimos”, “para quem produzimos”, “como 
produzimos”. Eis a verdadeira liberdade: o direito de 
escolher o tema e a forma de abordá-lo. Nós, da Revis-
ta Pixé, fizemos uma escolha. Buscamos mais janelas 
do que espelhos. É uma opção deliberada – sair do 
próprio umbigo e olhar o mundo. O artista da edição 
é Adílio Felsing, um cabo-verdiano que mora na Ale-
manha. Mais contemporâneo, impossível.

Eduardo Mahon
Editor Geral

editorial
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Agnaldo Batista de Lima 
É natural de Mariluz, PR. Licenciado em Letras pela Unemat – Universidade do Estado de Mato Grosso 
(2002). Especialista em Língua Portuguesa e Literaturas pelo ICE – Instituto Cuiabano de Educação (2004). 
Especialista em Gestão Escolar pela UFMT – Universidade do Estado de Mato Grosso (2010). Mestre em 
Letras pelo Profletras – Mestrado Profissional em Letras Unemat – Unidade Campus de Sinop, 2019. Tem 
artigos publicados nas áreas de Literatura, Linguística e Cidadania e Controle Social. Organizou a publi-
cação de coletânea de poesias de alunos na obra Um convite à leitura (2011; 2012; 2014) e a coletânea Poemas 
na escola (2018). É professor na rede municipal de ensino de Alta Floresta, MT.

LUA 
quando o sol em fuga
abato-me em fadiga e saudades
busco respostas no silêncio da noite 
para abrandar em luz
a escuridão que devora 
meu corpo em cansaço

duas fases me bastam

Nova é fase primeira
eclipsa na efervescência do cosmo
reascende a chama da aurora 
como paixão 
que renasce em mim
sempre  viva e nova

Cheia é deusa iluminada
cintila o manto escuro da noite
resplandece meus sonhos
como olhos de minha amada
entre as ramagens 
vem me ver de amor cheia

apreço as coisas 
menores

(para Manoel de Barros – in memoriam)

dei conta de mim
aos versos de infância  
em descuido descobri 
que tenho apreços por seres 
menores e importantes

aprecio os minúsculos corais
mais que submarinos ao mar 
e admiro as gaivotas 
mais que aviões 
em destinos incertos aos céus

carrego na alma um profundo
anseio de silêncio e 
inocência de meninos
mais que as certezas 
de grandes homens na terra

prefiro uma nobre casinha
de janelas abertas ao sol
de meus devaneios 
onde possa sentir o mundo 
ao meu tamanho 
e sabor
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“No calor da emoção”, dizia João; “foi no calor da 
emoção”. Era assim que João resolvia, mental-
mente, suas questões – e achava, por certo, que 

compraríamos a ideia de homem perdoado por suas incúrias.
Um canalha, sim; um canalha de marca maior. Apro-

fundava as rinhas familiares ao expor as suas tragédias 
pessoais. Eu não sou nada, nem sei por que me meti nessa 
resenha; mas namorei Silvinha, o grande amor de minha 
vida, e, por sinal, filha do calhorda.

Já não nos falamos tanto, como gostaria, porque Silvinha 
quis se distanciar. Mantínhamos uma amizade faceira; co-
lorida, o que me deixou um pouco constrangido e angustia-
do quando ouvi de seus lábios as seguintes palavras: “Raul, 
a gente não pode continuar assim. Você machucou a minha 
família… Nosso amor é imperdoável. Sinto muito”. Mas o que 
fazer, se o carinha lá adentrava a casa quase todo dia trôpe-
go e, vacilante, segundo descrevia, derrubava meio mundo de 
casa; até uma parede chegou a arruinar.

Não era só. Destacava-se por doente, adicto. No entanto, 
todos nós sabíamos, tinha a canalhice intrínseca, porque 
continuava praticando os mesmos trambiques, que lhe ali-
mentavam a vida. Um desses dias, na virada da década, abei-
rou-se, como quem não quer nada, para me pedir um favorzi-
nho: “Rapaz, sei que é um cara bom, às vezes até bobo demais, 
pelo jeito que trata minha filha. Vou lhe dar um conselho: seja 
mais intransigente; tenha brios de homem, pode até, se qui-
ser, dar uma lapadinha de leve, se ela não lhe atender. Mas o 
negócio é o seguinte: tenho um trunfo aqui para você casar 
de vez, se é isso que tanto quer. Para o nosso acordo, cobro 
a miudeza de mil reais. Ela vai ficar coagida a aceitar casar 
com você, garanto. Sei de uns podres dela. Só para ter uma 
ideia, essa moleca é viciada em fogo; já tacou fogo em uma 
porrada de coisa aqui, até em suas roupas usadas”.

Hum, sei, piromaníaca. Uns drinques, quando saímos, vi-
nham sufocados por fogos superficiais, em caldas vermelhas 
e amarelas derretendo e descendo, suaves, ao fundo do reci-
piente. Via seus olhinhos brilhando. Verdade. Nisso o velho 
tinha razão. Mas esse negócio de um trocado para liberar ou-
tras informações não carecia mais. Mandei o velho se ferrar; 
e disse que ele tivesse respeito à filha, que só fazia o bem, aju-
dava-o a desatar das enrascadas, já que era advogada penalis-
ta. Acho que por amor a ele se formou. Atuava, praticamente, 
para abafar as pirotecnias do pai. Ganhava dinheiro mesmo 

com artesanato, que o pai e a mãe, dona Lucinha, a sombra 
de João, descartavam trabalhos braçais: “Isso não são modos 
para pessoa estudada que nem você. Esqueça e se entregue à 
advocacia, seu verdadeiro dom!”. Ela improvisava, continua-
va porque amava, às escondidas; e ganhava um bom dinheiro 
com arranjos de flores e encomendas para festas infantis.

Então, felizmente, João foi abocanhado por seus próprios 
flagelos; pelo ar impositivo da negatividade que sempre o en-
cobriu (e nos encobria). Morreu de cirrose, em casa, porque 
disse que médico nenhum iria lhe botar a mão, se meter em 
suas ações. Atenderam ao seu último pedido, mesmo mor-
rendo de dor com ele. O corpo se consumia de dor; ele gemia 
e se debatia no quarto, na sala, em todo lugar, para o delírio 
dos presentes. Não conseguiam acompanhar. Silvinha ar-
rumou umas morfinas, algo do tipo, e o homem passou a se 
agitar menos, morrendo por conta própria, antes mesmo de 
receber a derradeira cobrança, de cinquenta e dois mil reais, 
indenização por danos morais e materiais; e a posse direta da 
casa, por ter vendido e não a ter entregado, como aprazado. 
Silvinha, até hoje, luta para descartar a assinatura da mãe, 
incauta dos pés à cabeça; sem dar conta nem de assinar di-
reito, não poderia ter tomado ciência daquilo.

O momento mais esplendoroso de minha vida foi o nosso 
reencontro. Consolei-a no velório, rápido e prático, numa fu-
nerária fubeca, no centro, só para não passar batido; com três 
ou quatro pessoas, fora a família. Silvinha estava desolada. 
Mesmo diante de tudo, guardava o amor de filha; claro, é uma 
pessoa sem par, porque, se fosse meu pai, já o teria abando-
nado há tempos. Esse amor… ah, esse amor reacendia a cada 
encontro. Sentia que me amava também, mas ainda estava 
magoada pelo palavreado que soltei, nas buchas, para o seu 
pai. Era seu pai, enfim, deveria ter entendido. Não falo mais 
um ai sobre o fulano. Contudo, conduzi-a a fazer o que que-
ria, para liberar a memória e causar-lhe um tanto de prazer: 
sugeri que queimássemos suas roupas, bens que não teriam 
serventia, só para deixá-las sofrer. Assim o fez, com os olhi-
nhos brilhando e me abraçando, agradecendo pela magnífica 
ideia, enquanto sua mãe olhava zonza, coitada, sem contra-
riar os instintos da filha, assaz suspeitos desde a tenra idade.

Voltamos a namorar e a frequentar festivais e jogos em 
que, em dado momento, aparecesse uma faísca sequer. Seus 
olhinhos brilhavam. Ela entendia que sabia. Não dizia nada. 
Ardia meu coração. Fogo-fátuo perpétuo.

Adriano B. Espíndola Santos
Natural de Fortaleza, Ceará. Autor do livro Flor no caos, pela Desconcertos Editora, 2018. Colabora mensal-
mente com a Revista Samizdat. Tem crônicas e contos publicados nas Revistas Berro, InComunidade, Lavou-
ra, LiteraturaBr, Literatura & Fechadura, Pixé, Ruído Manifesto, São Paulo Review e Vício Velho. Advogado 
humanista. Mestre em Direito. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.     

FOGO-FÁTUO-PERPÉTUO
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QUARENTENA
Os objetos conhecem 
os quartos, partes, cômodos,
extensões de remansos 
que abrigam toda a gente
íntima do silêncio
isolado na espera
de cada ser fechado.
Testemunhas ocultas
mesmo que emudecidas,
hospedeiros de gente
no vírus desse mundo.
Sem luva sinto, pálido:
os objetos na casa
prosseguem retesados 
e infectados de gente.

FUROR
Li seu e-mail agora há pouco. Faz caluda. Tento ligar os pontos 
mas que nada. The ordinary boys ao aplicativo do uber com 
leve blissful sunday afternoon. Vigio o flash dos pássaros em 
V. Não consigo responder agora. Inseto desfazendo-se na tela 
do celular. Não consigo responder agora. Cada ruído lá fora é 
ciranda, um estouro da penumbra dentro. Ventilar a dor.

André Siqueira  
É poeta residente em Jacareí, interior de São Paulo. Já publicou poemas em várias antologias, revistas, 
jornais e sites de literatura. Publicou de forma independente dois livretos intitulados “Quase Ontem” e “As 
manhãs fechadas”. Cursou a faculdade de Letras, porém sem concluir e atualmente faz Pedagogia, além de 
participar de eventos literários, oficinas de poesia e demais trabalhos.
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ho.mem: s. m. 1. BIOL. Mamífero da ordem dos primatas,  do gênero Homo, da espécie Homo sapiens, de posição  ereta e mãos preên-
seis, com atividade cerebral inteligente, e programado para produzir linguagem articulada. [http:// michaelis.uol.com.br]

ti.ju.bi.na: s. f. || (Bras.) nome vulgar de uma pequena lagartixa. || (Ceará) (pop.) O mesmo que lambedeira. [http://www. aulete.com.
br/tijubina]; etimologia: tupi: teiu-ombý [http:// michaelis.uol.com.br].

Carvalho Júnior  
É o nome literário de Francisco de Assis Carvalho da Silva Junior, Caxias/MA, 1985. Professor, ativista cultural, 
gestor público e poeta brasileiro. Vencedor do Troféu Nauro Machado no I Festival Maranhense de Conto e 
Poesia (Universidade Estadual do Maranhão, 2015). Publicou os livros de poemas Mulheres de Carvalho (Café 
& Lápis, São Luís, 2011), A Rua do Sol e da Lua (Scortecci, São Paulo, 2013), Dança dos dísticos (Editora Patuá, 
São Paulo, 2014), No alto da ladeira de pedra (Editora Patuá, São Paulo, 2017) e O homem-tijubina & outras 
cipoadas entre as folhagens da malícia (Editora Patuá, São Paulo, 2019). Edita a página de poesia Quatetê. 

I.
o homem-tijubina tem um paladar exigente. não digere o ovo 
do óbvio. somente silêncios de pássaros lhe passam pelos 
gorgomilos. quando o indagam a respeito desta passagem, 
diz que o outro lado da vida está no verso. não tem idade, 
apenas caminha. às vezes para frente quase sempre para o 
fundo do poço que guarda as lágrimas dos seus ancestrais. 
é um composto de cortes de unhas-de-gato e incoerências.

II.
o homem-tijubina vive, se dobra, (des)dobra e recorta como 
um zine. camelô do calçadão da afonso cunha, pede esmo-
las como um poeta, é este azulejo quebrado nas tuas mãos. 
usa colar de hippie, pulseira de sementes antiquebranto, 
antiódio e antiamor ao mesmo passo e no mesmo cortar de 
pulso. é poeira invisível nos escombros do cassino caxien-
se, fôlego  e asfixia nos vivemorres do rio itapecuru. na es-
perança de novos dilúvios, ele recita cecília: a chuva é a 
música de um poema de verlaine.

III.
para o homem-tijubina a infância é como uma ferida sem 
costura. diz que carrega suas corcundas hereditárias pela 
força das ladeiras de pedras brancas em que um dia correu 
com os bolsos cheios de pitombas, penas de passarinhos e 
sonhos acesos dentro de lampiões improvisados. quando 
tomado de ira do mundo, enfia o dedo no cu das não levezas 
do cotidiano e brada contra a apatia dos fantasmas bípedes.

IV.
as pernas do homem-tijubina têm o fracasso como farinha, 
como a massa de araruta que o alimenta no íntimo. − sem 
uma pedra na testa, quem pode fazer um bom festejo? ri 
das próprias perturbações com a dentada suja e incomple-
ta sem muito se preocupar em entender os tipos híbridos 
que lhe compõem a natureza.

V.
o homem-tijubina descansa as dores no silêncio da caieira 
quando opera o carvão guardador dos suspiros do babaçu 
que desintegra os rancores no lábio do machado. como um 
índio, busca remédio nas ervas naturais do seu  chão e  na  
fé que se agarra como um ímã na moeda. balança a cabaça 
da paciência e se benze/cura pelo rabo da mucura, pelos 
tutanos das lendas que o ninam com uma voz de mãe.

VI.
rá. o homem-tijubina é um bicho-papão. rá. o homem-tiju-
bina parece a velha iaiá. rá. o homem-tijubina não sabe as-
sustar. sobrevive de soluços e atravessamentos debaixo da 
ponte caída que dá acesso a lugar nenhum. um gole humi-
lhado de cachaça cuspida foi o que de melhor lhe aconte-

ceu na última noite. para quem tem quase nada para viver 
um pedaço sovinado de qualquer morte já é um favor.

VII.
o homem-tijubina não confia na polícia. nos ladrões de meio de 
rua talvez um pouco de vez em quando com os olhos bem vi-
vos. sobre aqueles moços(as) dos cartazes e santinhos diz que 
são moscas varejeiras prestadoras de culto às grandes merdas 
que fabricam nos gabinetes. tossir é tudo o que ainda pode este 
velho metade humano, metade lagarto colorido de meninice. 
aquela ternura escondida dentro do baú do arco-íris talvez até o 
melhore, mas a tosse do homem- tijubina de tão braba não cura 
nem com leite de uma jumenta dourada.

VIII.
o homem-tijubina é um poema desprezado, por todas as almas 
viventes e vegetativas, resistente às chuvas e às ferrugens que 
lhe explodem a pele. um dia ele nasce alguma coisa diferente 
e deverá outra vez aprender a viver com a indiferença dos ho-
mens, dos répteis e de todas as (sub) espécies por um ou vários 
deuses, darwins ou big-bangs inventados.

IX.
não pense no fim, pelo amor da essência divina dos jenipapos, 
palmitos e sapucaias. o homem-tijubina não morre nem com 
a faca treinada da dona lourdes fateira que talha, sem perdão, 
até mesmo os peixes nas paredes que o delírio humano-tijubí-
nico sopra. sobrevive ao tempo como o grito de tiêta, como os 
desenhos e estátuas de areia de andré valente. enquanto mãe 
bida movimenta o quibano ao som dos capotes e bodes & ou-
tros cantores do sertão artesanal das malícias e gameleiras, o 
homem-tijubina renasce, reconstrói-se e abraça as suas raízes 
mais uma vez montado em um cavalo-de-palha.

X.
quando o homem-tijubina estende as chagas sobre a mú-
sica das folhas, preenche-se de fôlego para seguir com o 
cabresto aramado da sandália bailarina de cipó, impro-
visando [à sombra das quatetês sibilinas] o escorpião de 
higuita. o sol lhe doura a tatuagem leite castanha de caju 
com o nome de uma lepidóptera mítica. um talo de coco 
numa mão, uma xícara de café de tucum na outra e cismas 
incontáveis sob o cofo sarapintado da pele.

XI.
de peito lagartístico e calangnóstico, vagamundeia o ho-
mem- tijubina com uma reza inaudível no meio da roça. 
avança sobre as bitolas do chão regado de urucum e come-
mora a luz que lhe atinge de prazer o seio mais delicado dos 
abrigos de sua fauna interior. o chicote de um sorriso cintila 
e brinca com os dados de mallarmé nos aclives/declives do 
mundo novo da sua teia enrodilhada de pedras.

O HOMEM-TIJUBINA
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Tato

A língua tamborilava ardente na boca, os lábios arqueados 
em uma felicidade extática. Cecília sempre fazia isso com 
a moça. Gozo mesmo, felicidade contínua que descia pela 

garganta a cada toque de Cecília na alma da companheira, pene-
trando-a. A moça sorria com Cecília em suas mãos. Não cansa-
va daquela companhia de sempre, quente, hipnótica. As pernas 
semiabertas no sofá, o sorriso teimando em não desaparecer do 
rosto, o pescoço arrepiado, os pelinhos do braço levantados: não 
cabiam em palavras a paixão que Cecília despertava. 

 A moça a conheceu poucos anos antes nos corredores da bi-
blioteca da faculdade. Amor ali mesmo, em um cantinho vazio, secre-
to. Cecília impregnou-se em cada centímetro da moça, cuja inocência, 
agora, debutava. O jeito da amada fazia a menina salivar, pingando 
por dentro. Dali, foram várias as noites apaixonadas embaixo das co-
bertas, esconderijo para todos os pecados. O amor crescendo, a meni-
na entregando-se cada vez mais, Cecília permanente em sua vida. 

   O conhecido êxtase voltava a cada ida à Cecília e, agora, na-
quele sofá, não era diferente. Sentia queimando-a as vísceras na paixão 
infernal dos mortais. Com o passar dos anos, desde aquele primeiro 
encontro às escondidas, a moça – inocência perdida – tinha conheci-
do várias outras e outros, mas Cecília mantinha-se o refúgio de prazer 
incontornável. E o sofá, naquele instante, era a testemunha da respira-
ção ofegante que acompanhava o clímax. Como dito, gozo mesmo, não 
havia outra palavra, gozo farto entre duas velhas conhecidas insepará-
veis, gozo pleno de satisfação. Ah, Cecília! Não pare nunca!

 Ao fim, educada, recompôs-se. A moça, depois de tudo, fe-
chou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, acariciou Ce-
cília e decidiu insaciável que queria mais. Levantou-se decidida, 
Cecília sempre nas mãos, indo até a estante deixar sua amada para 
outro momento. Amor, quando vem, pode trazer tanto mais e, agora, 
ainda em vontade, a moça sentenciou: seria a vez de Drummond. 

Clark Mangabeira
Carioca cuiabano, é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ e professor adjunto de 
Antropologia da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Graduado em Direito, Letras e Ciências So-
ciais, é escritor de ficção, tendo publicado contos e poemas em diversas revistas literárias e acadêmicas, 
e escreve enredos das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 
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Daniel Zarpelon Leão   
É um poeta desquitado. Tecnólogo em 
Monitoramento Ambiental, Bacharel 
em Ciência da Computação, Mestre em 
Planejamento Urbano, sua formação 
intelectual e científica vigora no passeio, 
dentre os litígios desumanos e inexatos. 
Joga-se ao mar da poesia em 1994, quando 
publica, pelo Instituto Estadual do Livro do 
Rio Grande do Sul, “Da raiz que pari falas...”. 
Depois, outros textos seus chegaram à praia. 
Ora, em adesivos vidrados de ônibus porto-
alegrenses; ora, numa Antologia Poética de 
escritores portugueses, além-mar. Neste 
exato agora, a Pixé mantém seu naufrágio.   

travessa cabal
O espelho mostra o que tens em corpo – machuca
permite a visão do próprio peito – palpita

como a viela sem nome em que nasceu
espaço onde teu ovo 
solto cutuca

Certa é a entrega 
a expectante medida 
do sujeito nela contida
 
Dor não se espera – não se guarda para a saliva
gravidade é vanguarda – é força cuspida 

coisa fora da casca
que salta
incerta enquanto vida

Na última casa da viela, havia sim, uma tapera.
mas não podias entrar... lhe faltava a lembrança do que era

a própria terra   
onde nada fez ainda
onde nada agora alcança
(sequer a saudade do barro que não tinha)
 
Quem lhe dera um pisador para limpar os pés 
para dormir aquilo que carrega 
para acordar – depois da gema bebida

Quem lhe dera encontrar uma lança  
perdida 
ao lado da casa que teve medo de entrar – e ela temia

Ver-se enquanto reflexo, exige tinta 
Ver-se numa rua sem saída, exige esquina  

Há nome à placa 
um aviso para o local
o logradouro não rima
sequer o alcance logra ou atina  

Resta a suposição 
da vontade precipitada 
que nunca descansa 

em meio à queda 
um forte desejo de vidro
Quiçá, de espelho 
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TEMPOS MORTOS

Estou convencido de que precisamos de um longo feriado. De um pós-apocalipse 
que desemboque no paraíso. De tempos mortos que nos façam visualizar o que 
está e o que não está lá. Como outros bichos, passaremos por uma metamorfose. 

Com sorte, assimilaremos a capacidade de morrer sem tanta comoção. A única coisa 
que temos de fazer é esperar: esperar nossos ideais anômicos se esgotarem, numa trivial 
concessão do atavismo. E um milhão de anos caberão em uma linha.

Interrompamos, até lá, o fornecimento de água encanada e de energia elétrica. 
Suspendamos, desde já, as atividades bélicas, turísticas, religiosas, políticas, cien-
tíficas, educacionais, gestacionais, financeiras e industriais. Vamos parar com 
tudo. Vamos ler os livros e não as resenhas. Vamos olhar para algo por mais tem-
po do que o necessário. Sem ansiedade. Porque na ausência de tais perturbações 
públicas e privadas, esvaziaremos de sentido os simbolismos, enxugaremos nos-
sos objetivos e, reduzidas as opções, estabeleceremos outras prioridades, outras 
esporogêneses. Acostumados a ecos, descobriremos a função social do silêncio.

A partir daí nosso corpo entraria em manutenção. Nosso sangue voltaria a correr 
ao contrário. Nossos rituais seriam dessignificados. Nossos hábitos, recombinados ao 
modo wu wei. Nossa imaginação produziria maravilhas perfeitas. Nossa hipocrisia 
e desalento seriam queimados em majestosas fogueiras. Uma vez em lugar aberto, 
nossas vozes voariam livres e inaudíveis. Desse jeito, talvez alcancemos o silêncio 
das pessoas nas fotos. 

Por enquanto, os frágeis alicerces que tomamos como garantias estão desmo-
ronando. Porque juntos somos confusos demais. Precisamos, portanto, ser cons-
tantemente advertidos de que não precisamos de tudo isso que aí está. Temos 
artefatos suficientes. Sabemos o que devemos saber. A chave está na fechadura. 
Basta girá-la. Assim, em tese, a habitual austeridade do mundo poderá, finalmen-
te, ranger as dobradiças do tempo e nos abrir para um pensamento mais simples, 
onde uma nova esperança nos cravará sua lança de vitalidade.

Só que, na verdade, não queremos resolução, tampouco dias inúteis e difíceis. Um 
trailer de protesto basta. Um preâmbulo provocador é suficiente. A impressão que 
tenho é de que ninguém se recorda qual é o intuito da diáspora, tampouco aonde 
porta alguma vai dar. Mesmo porque se as coisas fossem eternamente boas, não te-
ríamos reclamações para gritar por aí. E levando em consideração tanto barulho, dá 
para entender porque somos verdadeiramente humanos e selvagens. Apesar disso, 
é agradável ficar com as pessoas quando o papo acaba e o mundo vira outro. Parece 
que elas viram gente. Parece que entendem que quem pede para fazer silêncio faz 
mais barulho do que quem não pensa. O ser humano, entretanto, nunca conheceu o 
completo silêncio. O resto, possivelmente, decorre disto.

Danilo Fochesatto
Possui graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados pelo Centro Universitário de Várzea Grande 
(2002) e Bacharelado em Direito pela Universidade de Cuiabá (2016), devidamente inscrito na OAB, seccional 
Mato Grosso. Tornou-se, em 2013, servidor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e, a partir de 2015, 
passou a atuar no Escritório de Inovação Tecnológica - EIT. Atualmente é mestrando do PROFNIT - Programa de 
Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação.
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Eduardo Mahon
Eduardo Mahon, 42, é carioca da gema, advogado e escritor. Mora em Cuiabá com a esposa Clarisse Mahon, 
onde passa sufoco com seus trigêmeos: José Geraldo, João Gabriel e Eduardo Jorge. Autor de livros de 
poemas, contos e romances, publica pela Editora Carlini e Caniato.

EXPERIMENTALISMO
Saia do seu conforto
De burguês solidário
Abaixe a bandeira de bom moço
E encha a barriga dos pobres que te inspiram

A sua poesia não os anima
A sua poesia não os conforta
A sua poesia não os sustenta

São duas horas da manhã:
Enquanto sua poesia é ruminada
No piquenique de notívago
Quem tem fome não dorme 
Porque engana o estômago oco
Fumando a pedra de crack
Bebendo a cachaça barata
Gozando na mendiga jovem

A miséria não cabe no poema
A sujeira não cabe no poema 
Porque o poeta toma banho
Troca de roupa todos os dias
Vai ao dentista tratar da cárie 

Experimente a ruptura verdadeira
Dê comida aos pobres
Sente-se com eles
Suje-se também
Para então, somente então
Experimentar uma nova poesia.

NATAL
De máscara, uma linda madame 
Entrega o embrulho morno
Nas mãos do mendigo

Curioso com o brilho dos anéis
Que discretamente furam a luva opaca
O mendigo pergunta:
– É Natal?
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DE FAROFA UTILIZADA PARA ENRIQUECER 
DOCES, NOSSA PIXÉ ENRIQUECEU A 
LITERATURA DE MATO GROSSO

Empreendida por Eduardo Mahon, advogado e escritor, a revista virtual que agora se prepara 
para primeira versão impressa em comemoração ao seu primeiro ano de existência, é um 
verdadeiro frisson entre os antigos e novos escritores do Estado e de outros lugares do Brasil. 

Agrupados, ou amalgamados como a farinha original que dá nome a revista, estes artistas são 
considerados a GERAÇÃO PIXÉ, clara alusão a um outro momento da literatura do estado chamada 
de Geração Coxipó. 

A PIXÉ hoje é marca registrada e conta com a participação de escritores e artistas visuais de 
todo país. A cada edição, a revista ganha mais colaboradores e leitores. Se expande e atinge popula-
ridade através de ações que alcançam até aqueles que nunca leram a revista ao receberem postais, 
imãs de geladeira e bonés com a logomarca da revista. 

Mais que uma vitrine literária, a Revista PIXÉ é um grande instrumento aglutinador e difusor de 
literatura. Para muitos, como o meu caso, a primeira oportunidade de revelar-se. Um caminho que, 
antigamente, seria muito mais difícil.

Todo o aparato tecnológico que se tem favorece essa oportunidade, mas não é apenas isso. A 
maneira com que os textos são tratados, o zelo com que são distribuídos ao longo da revista que, 
conta a cada edição com um artista visual diferente, precisa aliar imagem e palavra. Duas artes dis-
tintas que, feitas ao seu modo e distantes, se unem nas páginas do computador, tablete e do próprio 
celular criando, a cada mês, uma revista que se reinventa, se faz novidade pulsante da literatura.

Estão ali, em diálogo, compondo cada mês um painel multifacetado, mas também único de arte 
brasileira contemporânea. A PIXÉ não é só de Mato Grosso. É uma revista que surge com uma 
necessidade nossa, mas que integra todo um ressoar literário, de todos os cantos e em todos os 
cantos. Marca uma história, um novo tempo e ganha cada vez mais espaço, não só virtual, mas real 
como no primeiro Prêmio PIXÉ de Literatura.

Há muito que ser feito, há muita gente que precisa conhecê-la. Tenho plena convicção que 2019 
fica marcado na literatura de Mato Grosso como um ano de intensa profusão literária, e a Revista PIXÉ 
tem uma grande parcela de contribuição, incentivando e dando visibilidade a todos, sem distinção.

Parabéns e Vida longa à PIXÉ!

Edson Flávio 
É cacerense, doutor em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) onde, 
atualmente, é docente e pesquisador na área de Literatura. Amante da poesia, escreve desde quando 
ganhou seu primeiro concurso, ainda na escola. Pretende publicar seu primeiro livro em 2019.
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VÍRUS
Levantou-se pela tarde
e escreveu alguns versos sobre o vírus
Pequeno esforço que pareceu exauri-lo
embora não estivesse enfermo
Tratava-se mais da difícil luta com a palavra
da intensa ação de salvaguardar a poesia
problema que de certo modo o confundia
Atravessou a noite naqueles versos
que se mostravam cada vez mais
enfraquecidos e necessitados de ar
Nada interrompeu aquele trabalho
Até mesmo o próprio poema sentia
que não iria longe o fim estava perto
Ao amanhecer, caiu em exaustão
a vida foi-se retirando aos poucos
Ao meio-dia se desvaneceu
O poeta quis sepultá-lo onde nascera
e assim aconteceu:
os restos mortais do poema
foram postos a repousar ao pé da memória.

Lucinda Nogueira Persona 
É escritora, poeta, professora e membro da Academia 
Mato-grossense de Letras. Nasceu em Arapongas, 
PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 
com o livro Por imenso gosto. Publicou, entre outros: 
Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de 
Acaso (2004), Tempo comum (2009), Entre uma noite 
e outra (2014) e O passo do instante (2019).



Árvore Ser
Mesmo que podem, que cortem, que desbastem,

a COPA é o que mais aparece, é o que desejamos mostrar.
Frutos, folhas, muitas flores coloridas, galhos à disposição de quem quiser

se debruçar, apoiar, descansar: pássaros, crianças, insetos, bichinhos carinhosos.
É o lugar da exibição, do pavoneado, do milimetricamente escolhido,
da escolha que nos faz aparecer (ou não) na paisagem, que nos define
como sombra calorosa, força decisiva, reação agreste. Nossa melhor

imagem para os momentos bons ou melhor disfarce para as
horas de tempestade. A parte que recebe os raios, a chuva,

e reage como deve ou deveria ser.
O TRONCO é o caminho
que liga a frondosa copa
aos reinos subterrâneos,
ao outro mundo que nos
define e que já passou,

ainda bem que já passou.
É onde as outras pessoas
se encostam, se escoram
sem pedir licença, e onde

cravam a canivete as juras
e promessas que ficam lá
marcadas para sempre.
E na RAIZ, o passado, os

segredos   os medos  as vergonhas
as feias       coisas  boas       que não

nunca jamais           vamos         mostrar, deixar
aparecer,                    elas vão                         ficar lá

no fundo                                 no escuro                             no segredo

Gabriel de Mattos 
É arquiteto, professor universitário, Mestre em Educação e 
Doutor em Estudos de Cultura Contemporânea. Árvore Ser 
conquistou a 1º Lugar no XVII FESERP - Festival Sertanejo de 
Poesia 2011 – Prêmio Augusto dos Anjos, promovido pela Pre-
feitura Municipal de Aparecida, Paraíba.
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MECÂNICA
Êmbolos que vão... êmbolos que voltam,
Braços metálicos de músculos rijos
Ponto de apoio... equilíbrio absoluto
Mecânica dos sentimentos humanos
Homens máquinas 
Robôs regulados rigorosamente,
Homens e prédios feitos pelo mesmo consórcio construtor.
Sonhos fantásticos de uma civilização que namora a geometria
E um dia aquelas mulheres que são poemas de curvas
Transformar-se-ão, de acordo com o último estilo do cubismo
Em móveis meticulosamente trabalhados em linha reta.

Gervásio Leite
Foi poeta, jornalista, jurista. Nascido em Cuiabá em 1916, faleceu no Rio de Janeiro, em 1990. Autor de 12 
livros dentro os quais destaca-se “Terra Agarrativa e Linda”, Gervásio foi editor da Revista Pindorama, a 
primeira publicação modernista que circulou em Mato Grosso, participou do Movimento Graça Aranha, 
foi Desembargador do TJMT, de onde foi presidente, também presidiu a Associação Mato-grossense de 
Imprensa e a Academia Mato-grossense de Letras.
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O MEDO PERNETA
cinquenta faróis me iluminam
na esquina do medo
cinco metros me separam
do outro lado da rua
e não consigo ver o sinal
aconchega-se o estranho
do meu lado perneta
mirando com o canto do olho
que tira meus pés do lugar
no fugitivo passo à direita
escapando da invasão domiciliar
em diária cena municipal
a cidade acrescenta algo mais à solidão
na peculiar tristeza habitual

Henrique de Medeiros
É escritor, jornalista e publicitário. Natural de Corumbá-MS, estudou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se 
formou em Comunicação Social na Universidade Gama Filho, em 1976. Integrante da Academia Sul Mato-gros-
sense de Letras, atualmente ocupa o cargo de Presidente.
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Adilio Felsing (nascido Lopes Robalo) 
Artista Convidado

Nasceu e cresceu na cidade da Praia. Ele tem pintado desde a sua juven-
tude. Depois de trabalhar como desenhador tecnico, ele sempre pintou, 
além de trabalhar com arquitetos. Como autodidata, Adilio participou 
em “workshops” e continuou a educar-se sobre o assunto com a ajuda de 
livros e livros ilustrados. Em 2011 mudou-se para a Alemanha, onde teve 
aulas omc vários pintores (Hans Scheibner, Jürgen Weber). Em dois cur-
sos intensivos em Berlim (Prof. Sailer, Andrei Krioukov), ele foi capaz de 
desenvolver sua técnica e ao mesmo tempo se aproximar da sua maneira 
de se expressar. Em 2016 ele abriu sua primeira exposição na Alemanha. 
Em 2017, ele retornou a Cabo Verde. Na tranquilidade do Tarrafal, Adilio 
encontrou a concentração necessária para o seu trabalho e expôs pela 
primeira vez em Abril de 2018 na Praia, no Palácio da Cultura, juntamente 
com a artista Dora Robalo. Em 2019 ele continuou a sua caminhada com 
exposicoes colectivas em Cabo Verde, Italia, Espanha e Alemanha. Desde 
julho 2019 ele trabalha e vive em Hamburgo de novo. 

BIOGRAFIA
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E estamos em abril e ainda não partilhei aqui “As cores de abril” doce marchinha 
de Toquinho, natural canção da generosidade de Vinícius de Moraes, o poeta. 
Cantores, compositores e parceiros, Toquinho e Vinícius, Vinícius e Toquinho, 
tornam mais possível a nossa crença no amor, na vida, nas perspectivas. “As flo-
res de abril não querem saber de dor”, “quanta beleza, tudo é pura visão”, e “a 
natureza transforma a vida em canção”, “sou o poeta quem diz, vai e canta meu 
irmão!” com essas sentenças delicadas em forma de poesia, aproveite o voo do 
bem-te-vi dessa canção e reconhece o amor manifesto em ti, através da beleza 
do céu de abril, das cores e da sensação dessa época do ano. E nessa quarentena 
solidária à vida de todos, aproveitar o recolhimento, o serenar do tempo cronoló-
gico e sentir esse dia natural que inundou de beleza o poeta, plantando a flor em 
Vinícius que a transformou em poesia e aguada, cresceu na melodia de Toquinho; 
abril que floresce azulada (o mês é uma flor) sob o céu do Cruzeiro do Sul na alma 
do poeta do cotidiano da terra, de tudo, do povo, na profundidade do amar sempre 
mais novo, Carlos Drummond que nos apresentou os dias lindos de Andrade. E 
para esses tempos, para hoje, a alegria de cantar a poesia que não tem idade, a 
esperança alegre de ser música, estar atento e viver à poesia do seu coração.

Marcos Almeida Pfeifer
É jornalista, 39 anos, que quando canta, toca violão e está entre amigos gosta de ser chamado de Caco. Meu co-
ração pulsa com a música e a poesia brasileira de Tom Jobim, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gilberto Gil, 
Roque Ferreira, Clementina de Jesus. Tenho 17 anos de rádio em emissoras de Porto Alegre, como a Rádio da 
Universidade onde atuei como produtor, apresentador e repórter até 2015. Há 5 anos conto histórias e apresento 
música gaúcha, popular brasileira e sul-americana no programa Falando da Terra na radiosul.net - Sou gradu-
ado em jornalismo pela UFRGS (2009) e trabalho também como revisor. Já fui professor voluntário de Geografia 
em Pré-Vestibular Popular de Porto Alegre. Acredito na arte e na música como transformadoras do ser humano.



36 37REVISTA PIXÉ nº 14 • Ano 2 - MAIO/2020 REVISTA PIXÉ nº 14 • Ano 2 - MAIO/2020

tatuagem

Era uma imensa plantação de maçãs. O efeito do álcool passou rapi-
damente. Havia apenas a minha mesa solitária naquele fim de tarde 
que anunciava a chegada de uma tempestade. Não sei dizer como 

identifiquei uma plantação de maçãs, já que não havia frutos nas árvores e 
eu sequer avistara uma única maçã. Isso nada tem a ver com fruto proibido.

O vento levantava as folhas do chão, como se estivesse rebatendo um 
velho tapete empoeirado. Por pouco não subi junto na onda de folhas se-
cas, mas me apoiei no copo e na garrafa e tudo voltou ao normal. 

Miriam se aproximou com sua maleta preta. Havia uma caveira entalha-
da em alto relevo. Talvez uma Jolly Roger, se não estiver enganado. A garota 
tinha os cabelos vermelhos e os lábios enegrecidos, talvez os restos coagu-
lados de alguma dieta pouco convencional. Entornei um longo gole de uís-
que enquanto ela usava as agulhas e marcava o meu braço direito com cores, 
letras e números, que formavam uma homenagem a um anjo de Lowell.

Senti as agulhas tocando a pele, leves, mas incômodas. O vento aumen-
tava e assobiava em meus ouvidos. Mais doses de uísque desciam. Em-
briagado, enquanto marcavam-me com o nome de Kerouac e sua estrada 
maluca. Meu patrono agora seguiria comigo por infindáveis quilômetros.

A maluca da agulha terminou e o trabalho ficou fabuloso, mas ela deseja-
va algo a mais. Queria consumir minha essência e então corri pela floresta 
de macieiras no auge do meu desespero de ansiedade, quando o corpo se 
recusava a seguir em fuga... Droga, o que estou dizendo? Não existem ma-
cieiras na Amazônia! Permaneço no bar com meu bloco de anotações. De 
relance, vejo uma máquina de escrever tatuada em meu braço direito. Não 
me lembro de tê-la feito, mas uma moça hippie que leva consigo alguns ape-
trechos deve ser a responsável. Bom, o fato é que agora a tatuagem está ai.

- Nicolay, mais uma dose!

Klaus Henrique Santos 
Reside em Sinop-MT e é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras 
(ASCL), nela ocupando a Cadeira 10, cujo patrono é Jack Kerouac. Bacharel em 
Comunicação Social/Jornalismo. Publicou Páginas da Escuridão (2012), Enfim, 
a estrada (2014), Horror & Realidade: contos (Carlini & Caniato Editorial, 2015), No 
Compasso da Loucura (Carlini & Caniato Editorial, 2017) e A poesia mora no bar 
(Carlini & Caniato Editorial, 2018).
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OLHAR FATAL
intacto papel
teu rumor de futuro jardim
jorrando água
me enleva...

teu olhar fatal
solicitando
contato literal
me consome...

e eu me voo a ti
em dia bom, em dia ruim
ó murmúrio sutil
d’água rogando jardim!

Janet Zimmermann  
É natural de Catuípe (RS) e mora em Campo Grande (MS). Tem, publicados, 
dois livros de poemas: “Asas de JIZ”, Editora Life (2013) e “Pétalas Secretas”, 
Editora Patuá (2016), com o qual venceu, em 2017, o Prêmio Guavira de Litera-
tura. Dentre as várias antologias que participou, destaca: “As Mulheres Poetas 
na Literatura Brasileira”- Volume II, coletânea em e-book, criada, organizada 
e divulgada pelo poeta Rubens Jardim.
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Carolina 1
O sol dá bom dia
para a varanda da frente.
Despede-se
das janelas dos quartos,
da casa de campo.
Carolina desligou o computador.
Absorve a energia do sol.
Respira fundo, olha o silêncio.
Carrega de energia o dia...
... diferente.

A colher mexe no ritmo de valsa.
Os pensamentos dançam em ritmo
de rock and roll.
O aroma do almoço mistura-se ao cheiro
do mato e ao doce sabor do bolo de laranja.
Tudo o que veio, também o que encontrou,
invade a casa branca.
Sai pelas janelas.
Chama.

Ele chega,
como sempre.
Como sempre quis.
Tudo!
Tudo por ele.
Tudo para ele.
Ele.
O dono.
O poder.
O mundo.
O dono do mundo.
O dono da vida.
O dono do ritmo.
A morte do outro,
para sobreviver!
Na Terra.
Em qualquer terra...
Ele!

Leni Zilioto 
É natural de Guaporé-RS. Residiu em Pas-
so Fundo-RS, em Serafina Corrêa-RS e em 
Nova Mutum-MT. Atualmente, reside em 
Sinop-MT. É mestre em Gestão e Audito-
ria Ambiental e especialista em Educação 
Ambiental e em EaD. É bióloga, palestran-
te e escritora, com doze obras publicadas 
e várias participações em coletâneas. É 
curadora para exposições e coordenado-
ra de projetos em audiovisual. Membro 
da Academia Sinopense de Ciências e Le-
tras. Recebeu duas “Moções de Aplauso” 
e a “Comenda Colonizador Ênio Pepino” 
da Casa Legislativa de Sinop, e o título de 
“Cidadã Mato-grossense” da Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso, 
pela contribuição das suas obras à leitura, 
à literatura e à cultura mato-grossense.
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Matheus Guménin Barreto 
(1992- ) é poeta e tradutor mato-grossense. É autor dos livros de poemas A máquina de carregar nadas 
(7Letras, 2017) e Poemas em torno do chão & Primeiros poemas (Carlini & Caniato, 2018). Doutorando da 
Universidade de São Paulo (USP) na área de Língua e Literatura Alemãs - subárea tradução -, estudou 
também na Universidade de Heidelberg e na Universidade de Leipzig. Encontram-se poemas seus no 
Brasil, na Espanha e em Portugal (Revista Cult, Escamandro, plaquete “Vozes, Versos”, Gueto, Palavra 
Comum e Diário de Cuiabá; entre outros), e integrou o Printemps Littéraire Brésilien 2018 na França e na 
Bélgica a convite da Universidade Sorbonne. Publica livro novo em 2020.

3. El rumorear 
(26-3-2017, “Poemas espanhóis”)

(e entre os muros entre os ramos entre as fontes
por detrás do espelho
-d’água
rumoreja baixinho aquele sangue
derramado
além-mar)

4. Algeciras 
(26-3-2017, “Poemas espanhóis”)

encontro de tempos mais que de
pesso
as esquinas calçadas muros sombra.
como todo encontro este também:
de ausências
e de vento.

6. Oleaje 
(27-3-2017, “Poemas espanhóis”)

muro branco
onde os adeuses do mar se recolhem junto à sombra,
salgados e frescos.
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A RAINHA DA NOITE

De dentro do ônibus a cidade passava pela janela como um filme cinza. Eles estavam em lua de mel. O caderno cultural 
de um jornal estava sobre o colo dele, escondendo as mãos dela. Um passageiro entrou e procurava lugar pra sentar. 
Olhou com expressão desaprovadora a postura possivelmente libidinosa do casal. Eles se intimidaram e desconver-

saram. O ônibus seguiu.
A cidade em movimento, uma garrafa gigante que devora mar de prédios, esquinas, carros, ônibus, sinais de trânsito, pos-

tes, transeuntes, ambulantes, vitrines, letreiros, mendigos, viadutos, botequins... barulho e bosta de cachorro na calçada. E 
gargalos.

– Vamos descer no próximo ponto, diz levantando-se e puxando a fêmea. Descem. – Aonde vamos? Seguem por uma rua 
e quebram n’outra que vai ao encontro do mar. Maresia. Brisa faceira os afaga enquanto ele explica que o cinema fica logo ali. 
O ônibus onde estavam passa e eles percebem o olhar do passageiro censor. Sentem uma raiva silenciosa, mas nenhum se 
manifesta. Não precisam demonstrar cumplicidade e não se propagandeia o óbvio.

Filme de arte. Cinema pequeno e vazio. Nem que uma flauta mágica tocasse, como que arrebanhando o público, a sala se 
encheria. Eles entram felizes... A Rainha da Noite vai estar lá com seu solo de esplendor, sua voz sopra/no coração a invadir 
a ária. O escurinho do cinema se banha de expectativas. Na grande tela a grande arte. A ópera opera. Mozart. Ele solta um 
suspiro. – O que foi?

Não foi, mas o ar condicionado está muito frio. O cinema é pequeno e o filme, bem, o filme tá lá. Eles estão aqui na plateia 
juntinhos. A vingança do inferno ferve no meu coração, canta a Rainha da Noite. Ele puxa-lhe delicadamente a mão para o 
ponteiro de seu relógio biológico que, silenciosamente, marca doze horas. Ponteiro retilíneo, e ereto.  Ela se surpreende. Só 
um pouco...

O que havia começado dentro do ônibus e se interrompido, recomeça. Cinema é assim. Nem só as imagens e sons ‘climati-
zam’ os espectadores. Cinema é romance. Namoro. Coisas que se desdobram em outras coisas. – Uuiiiii... O gritinho veio dele, 
beliscado em sensível região. Uma senhora de cabelo branco azulado duas fileiras à frente virou-se e olhou-os. Achavam que 
seriam repreendidos novamente. A cinéfila aposentada abriu sorriso flor. Mulheres são mais sensíveis às luas de mel.

Entre os dois a coisa seguia. Anjinhos barrocos cantavam com seus cabelinhos encaracolados. Papageno, Tamina... A 
história se encaminhava na grande tela. Telão. Tesão. Ele pensou em se vingar e beliscar-lhe o mamilo, mas já se rendia aos 
afagos fogosos da moça. Afagos correspondidos em gênero, número e grau. Estavam gozosos. Ele achou de convidá-la pra 
que se sentassem lá atrás, no fundão da pequena sala, onde teriam mais liberdade de opinião. A senhora de cabelos brancos 
azulados nunca mais olhou pra trás, enquanto ela parecia querer dizer que ia recusar o convite. E foi virando seu rostinho 
de moça magrela e safadinha para conferir se lá atrás, nas últimas poltronas do cinema, estava mesmo um lugar desabitado 
onde tudo poderia ser resolvido sem a menor possibilidade de interrupção. 

*Conto publicado no livro “Duplex - concurso interno de contos” (Carlini 
& Caniato), que reúne a ficção de Fátima Sonoda e Lorenzo Falcão

Lorenzo Falcão
“Nasci inexplicavelmente para ser poeta”, reconhece Lorenzo Falcão na breve biografia que acompanha 
“mundo cerrado” (assim mesmo sem maiúsculas por opção do autor). “O cerrado é meu lar e a poesia, o meu 
mundão sem porteira”, conclui o jornalista, que nasceu em Niterói (RJ), mas cresceu em Mato Grosso, “entre 
barrancos, pedras e sombras”, e trabalha há muitos anos como jornalista na área de cultura. 
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eu não queria viver
um grande
amor quando
nos vimos
emaranhados
na cama 
você me comendo
me abraçando
de lado deixando nossas
vidas de lado
por conta desse amor
eu não queria
agora eu vi eu
percebi que
nascemos pra dar errado
mas esse era o certo
nascer

Lucas Lemos 
É nascido em Juína-MT. Fotógrafo, acadêmico de Letras na UFMT, ator e 
diretor no Cena Livre de Teatro. Lançou de forma independente, em 2019, 
seu primeiro livro de poesias, “Nossa Alegria Triste”.
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CANÇÃO NOTURNA PARA 
MARIELLE FRANCO
Que tiro foi esse???
Que tiro foi esse??? 
Perguntava alienado meu país
Que tiro foi esse??? 
Acaso querem que eu creia
Que fosse bala perdida
4 na mesma cabeça
Calando a voz e a vida? 
Foi só mais uma morte
Em meio a tantas outras? 
Ledo engano... 
Essa negra, há 2 anos
Era voz de 46 mil votos
Eco de milhões de outros
Que tiro foi esse?!?! 
Mordaça de esperanças. 
Torniquete do futuro
Da moça 
Que tinha transposto 
O muro
Que tinha ousado trilhar
Uma estrada singular
O tiro atingiu a preta
A mulher e a menina
Atingiu a mãe e filha
O gay, @trans, a lesbiana 
O motorista, o gari
O moleque da maré
Que tiro foi esse????? 
Que espalhou mais que morte, 
Acordou todo um país
Num movimento reverso, 
Que conto
De um jeito FRANCO
Na pouca voz do meu verso, 
Que tiro foi esse?!! 
Que matando uma guerreira
Fez nascer uma Heroína

Luciene Carvalho
Escritora, poetisa e membro da Academia Mato-Grossense de Letras
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AÇOITE
Cruzo as ruas estreitas
Sinto calafrio
Não vejo nada colorido
Na noite o corpo dolorido 
Pelo açoite 
E basta respirar
Minha cabeça flutua 
Ao som da chibatada
Que corta como a foice...
                                  
O mistério da noite
Traz o cometa que escorre
Os miseráveis da noite 
Não buscam o reviver
Apontam para a fuga
Espancados, drogados
Passeantes esculhambados
Sem ter horizonte para saciar
A vida. 

Marília Beatriz de Figueiredo Leite 
É professora fundadora da UFMT, adjunta nível IV; mestre em 
Comunicação e Semiótica, pela PUC-SP. Ocupa a cadeira nº 2 
da Academia Mato-grossense de Letras. Publicou O mágico e o 
olho que vê (Edufmt, 1982) e De(Sign)Ação: arquigrafia do prazer 
(Annablume, 1993) e Viver de Véspera (Carlini e Caniato, 2018).
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DEDUÇÕES
Com tormentas à vista,
navegar é difícil.
Arrisca-se o carregamento da memória
e a empresa no devir.
O porto assim sendo
é lugar de onde não se quer sair.
 
De costas para as águas,
megafones nas ruas
anunciam vagas na arca.
– Vozes de assalto e repetir.
O mar assim traduzido
é perigo nos cantos de seduzir.
 
Para monstros e tempestades,
cindindo firmamentos e miragens,
há o Deus vingativo (como no slide da infância).
Seu nome assim evocado
lota palácios e templos
por mercadores de linguagens.

Marta Cocco 
É natural de Pinhal Grande-RS, formada em Letras, doutora em Letras e Linguística, professora de 
Literaturas da Língua Portuguesa na graduação e na pós-graduação da UNEMAT-MT. Faz parte do 
grupo de pesquisa LER: Leitura, literatura e ensino – UNEMAT/CNPq. Ganhadora de vários prêmios 
literários, já publicou cinco livros de poemas (Divisas, Partido, Meios, Sete Dias e Sábado ou Cantos 
para um dia só), dois de crítica literária (Regionalismo e identidades: o ensino da literatura pro-
duzida em Mato Grosso, Mitocrítica e poesia), um de contos (Não presta pra nada) e, com este, três 
infantis (Lé e o elefante de lata, Doce de formiga e SaBichões).



54 55REVISTA PIXÉ nº 14 • Ano 2 - MAIO/2020 REVISTA PIXÉ nº 14 • Ano 2 - MAIO/2020

Ricardo Carranza
São Paulo, 1953. É arquiteto e Urbanista, Mestre em Estruturas Ambientais 
Urbanas, Escritor, Editor, Pintor. Publicações – Scortecci, Sesc, Cult, Clesi, 
Zunái, Stéphanos, Germina, Cult, Mallarmargens, Cronópios, O arquivo de 
Renato Suttana, Triplov, & Escritas.org., Gueto, Ruído Manifesto. Livros de 
Poesia: Sexteto, Edição do Autor, SP, 2010; A Flor Empírica, Edição do Autor, 
SP, 2011; Dramas, G&C, São Paulo, 2012. Centelha de Inverno, G&C, São Paulo, 
2019. Artigos e Ensaios in http://revista5.arquitetonica.com/ desde 2005.
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A MOÇA RUIVA

Eu seguia pela estrada deserta, era asfaltada, mas o movimento de carros naquela região era praticamente nulo, ainda 
mais naquele horário. Olhei no relógio digital do painel de instrumentos, ele marcava exatamente meia-noite. A noite 
estava escura, apenas os faróis iluminavam a estrada.

Algumas horas antes eu terminei um trabalho e decidi dirigir por aproximadamente seis horas e dormir no conforto de 
minha casa. Eu morava sozinho, não havia ninguém me esperando, mas eu não queria passar mais uma noite num hotel.

Embora já estivesse com trinta anos, eu ainda estava solteiro. Eu ficava com alguma mulher aqui ou ali, enquanto estava 
viajando a trabalho. Não achava justo me casar e ter que deixar minha esposa sozinha por vários dias, enquanto eu viajava 
por diversas cidades do estado, visitando clientes, trabalhando. Logo eu deixaria aquela vida. Já tinha algumas economias e 
finalmente poderia arranjar um emprego que não precisaria viajar o tempo todo.

Perdido em meus pensamentos, quase que eu nem notei a bela moça ao lado da rodovia, me acenando com a mão direita. 
A moça vestia um vestido branco, todo rendado e com alguns enfeites, parecia uma noiva. Não resisti e parei o carro, ela era 
verdadeiramente muito bonita. Nem me toquei que poderia ser uma emboscada, um assalto.

Abaixei o vidro e perguntei se ela queria uma carona. A moça logo entrou em meu carro e continuei com a viagem. Ela era 
simplesmente linda, seus cabelos eram ruivos e sua pele clara tinha algumas sardas que a deixavam ainda mais atraente. Eu 
sempre fui apaixonado por ruivas, seria até capaz de me casar com aquela moça, mas certamente ela já tinha dono.

Perguntei seu nome e o que ela andava fazendo sozinha naquele horário, à beira da rodovia. Ela me respondeu que se 
chamava Mariana da Silva e que tinha perdido a carona que a levaria até seu destino. Quis saber qual era o lugar. Mariana me 
respondeu que precisava chegar ao casamento no horário certo, ou perderia a cerimônia.

Lógico que estranhei a situação, era madrugada, provavelmente o casamento ocorreria no período da manhã e ainda fal-
tavam algumas horas para o dia amanhecer. Ela chegaria a tempo, com certeza.

Fomos conversando descontraidamente durante o percurso, contei da minha vida solitária e ela me falou de sua vida. 
Disse que estava noiva e que se casaria com o grande amor da vida dela. Senti muito por ela ser comprometida, eu realmente 
fiquei apaixonado por sua beleza e pelo seu jeito delicado. Eu a levaria para minha casa, claro, se isso fosse possível.

Depois de pouco mais de meia hora chegamos ao destino que ela me falou. Era uma igreja numa pequena cidade do interior. 
Parei em frente da igreja e ela se despediu de mim, me agradecendo imensamente pela carona, ainda me deu um beijo no rosto.

Não havia ninguém em frente da igreja, mas não questionei por que ela quis que eu a deixasse ali naquele horário. Saí 
com meu carro e olhei no retrovisor para poder vê-la só mais uma vez. Meus cabelos se arrepiaram quando vi que não havia 
ninguém lá. Mariana não teve tempo suficiente para caminhar até a igreja e sair de minha visão.

Fiquei intrigado com a situação. Cheguei em minha casa e acessei a internet procurando por seu nome nas redes sociais. 
Não a encontrei em lugar algum. Digitei seu nome no Google numa última tentativa.

A primeira notícia que apareceu tinha seu nome ao lado de uma foto, com o mesmo vestido que ela usava naquela 
noite. Dizia que Mariana havia morrido em um acidente quando estava a caminho de seu casamento. O acidente foi 
exatamente no local onde ela pediu carona e a igreja do casamento era aquela onde eu a deixei. Meu corpo inteiro se 
arrepiou, eu dei carona a uma noiva morta.
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Sérgio Alessandro Soares Fragoso  
É graduado em Administração, pós-graduado em Gestão universitária. Servidor público da Universidade do Estado 
de Mato Grosso – Unemat, desde o ano de 2005. Trabalha na biblioteca do campus de Alta Floresta – MT. Começou a 
escrever em um blog e publicou alguns livros de informática básica, no ano de 2015 publicou seu primeiro romance 
de maneira independente e hoje já tem mais de dez histórias publicadas, todas de maneira independente. É mem-
bro da Academia Sinopense de Ciências e Letras – ASCL na qual ocupa a cadeira de número 16.
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HOJE É DOMINGO
Será que você sabe
que hoje é domingo
quase segunda-feira
que faz calor 
embora não muito
sequer venta lá fora
o ventilador range
o vizinho fecha a janela
ouço músicas bad vibes
e o livro aberto espera
enquanto escrevo isso
e nestes rabiscos
lembro de você?

como se eu pudesse
esquecer

OBSERVAÇÃO NÚMERO 1
O que queremos:
mensagem do contatinho
no meio da madrugada

O que recebemos:
e-mail com boleto
na caixa de entrada

OBSERVAÇÃO NÚMERO 2
O paraíso cobra
pedágio, minha amiga

OBSERVAÇÃO NÚMERO 3
Esperando meu cachê
por cada aparição que faço
nos versos escritos
por você
 mais uma taça nova
 para substituir
 a quebrada

OBSERVAÇÃO NÚMERO 4
Durma descansada querida 
amiga pois há sempre o 
karma e é ele que mantém
meus olhos abertos e os seus
fechados enquanto sofro
do que você sofreu e os
outros fazem o que eu fiz e
a quadrilha segue inalterada bem 
como disse Drummond

OBSERVAÇÃO NÚMERO 5
tenho medo de olhos azuis
e da escuridão escondida
atrás de algo tão translúcido

Stéfanie Sande
É escritora e doutoranda em escrita criativa 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS).
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Aconteceu no ‘tempo de antigamente’, termo que indica um tempo que, 
por ser tão longínquo, não tem como contar, no entendimento dos Halo-
tesu, Kithãulhu, Sawentesu, Wakalitesu, Niyahlosu, Siwaihsu e Hinka-

tesu, todos grupos da etnia Nambiquara do Cerrado. Aponta um tempo pretéri-
to, fabuloso ou heroico, no qual existem seres e fatos que exprimem forças das 
vidas humana, sobrenatural, animal, vegetal.

Esta história recorda um tempo vivido por um pajé chamado Katukolosu, um 
indígena Nambiquara. O povo Nambiquara, habitante dos ecossistemas Vale do 
Guaporé, Serra do Norte e Cerrado, no Oeste de Mato Grosso e Sul de Rondônia, é 
formado pelos grupos Alantesu, Halotesu, Wasusu, Mamaindê, Negarotê, Sabanê, 
Hahaintesu, Kithaulu, Sawentesu, Wakalitesu, Katithaulu e tantos outros. A dife-
rença entre eles não está somente em seus nomes. Está também na maneira de falar, 
de cantar, de dançar, de preparar seus alimentos, de fazer seus artefatos, suas casas.  

Falando em casas, são construídas no círculo da aldeia e costumam ter uma 
única porta, tão pequena que é preciso se agachar para entrar. Geralmente não 
têm divisórias e em todas elas não pode faltar uma fogueira para iluminar o 
ambiente, aquecer dias de frio, cozinhar alimentos e espantar mosquitos. Os 
mais velhos guardam o costume de dormir no chão, bem pertinho do fogo, so-
bre as cinzas. Por isso, por muitos anos foram conhecidos pelo povo indígena 
Paresi, seu vizinho, como irmão do chão e pelos antropólogos como o povo da 
cinza. Famílias, ao se ausentarem da aldeia no tempo da seca em expedições 
de caça, pesca, coleta de insetos e tubérculos ou em visita aos parentes, costu-
mam deixar a casa bem arrumada para quem chegar e precisar de abrigo.

Mesmo que os grupos sejam diferentes entre si, é engano pensar que eles não 
têm nada de semelhante. Katukolosu dizia que todos os grupos pertencem ao 
povo Nambiquara porque no início do mundo saíram de uma enorme montanha 
de pedra, com a ajuda de uma andorinha-da-mata e sua lança de madeira. Tam-
bém porque tratam a natureza como se fosse gente. São alegres e têm somente 
o necessário para caber dentro de seu cesto-cargueiro. Por não possuírem mui-
tos objetos, podem ir longe e não se preocuparem com o que ficou para trás. Os 
grupos do cerrado acreditam que o cesto-cargueiro foi feito no início do mundo 
pelos tatu-galinha e tatu-peludo, no tempo em que gentes e bichos conversavam 
entre si. Por isso que seu trançado é parecido com o desenho de suas carapaças. 

Katukolosu foi um Wakalitesu, povo do jacaré, um dos grupos do Cerrado. Abriu 
sua aldeia distante dos rios porque águas fluviais são moradas de espíritos bravos 
que não gostam de ser incomodados. Todos, desde cedo, aprendem a respeitar as 
águas dos rios. Fazer xixi na água? Nem pensar! Só bichos têm esse hábito.

Texto premiado 
no Off-Flip 2020

KATUKOLOSU, UM GRANDE PAJÉ

Anna Maria Ribeiro Costa
É doutora em História pela UFPE e Professora do Univag. Chegou às terras do povo indígena Nambiquara 
na Primavera de 1982. Dos índios recebeu o nome Alusu, por conta de seus hábitos alimentares. Nessas 
terras, conheceu José Eduardo, com quem tem dois filhos: Theo e Loyuá. Vem se dedicando aos estudos 
sobre os povos indígenas de Mato Grosso, com especial atenção ao Nambiquara.
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Adalberto Holanda Pereira, jesuíta cearense, amigo de Katukolosu, contou 
que ele nasceu lá pelo ano de 1903, na aldeia Córrego da Formiga Tracuá. Essa 
formiga escolheu morar na floresta Amazônica. Produz uma substância que 
quando queimada é capaz de manter o fogo acesso por horas. No campo aberto 
abriu sua aldeia, não muito perto do rio, cercada pelas árvores do cerrado.

Quando Katukolosu era criança, a Comissão das Linhas Telegráficas, che-
fiada por Rondon, atravessou o território Nambiquara. O Brasil pretendia ligar 
Cuiabá a Porto Velho para completar a comunicação por telégrafo do Rio de 
Janeiro ao Amazonas. Rondon, militar que esteve à frente da comissão, sabia 
que aquelas terras pertenciam ao povo Nambiquara. Ao ser atingido por uma 
flecha, às margens do rio Juruena, não permitiu o revide com as armas de fogo 
dos homens de sua tropa. 

Antes de Rondon chegar às aldeias, os índios não criavam cachorros. Katuko-
losu passou a caçar com sua matilha, que o acompanhava pelo cerrado. Mas, de 
jeito nenhum deixou de lado seu longo arco de dois metros, porque em caçadas 
na floresta levava seu arco menor. Também caçava com espingarda dos homens 
que exploravam as riquezas de suas terras e que chegavam cada vez mais perto 
das aldeias, as mesmas onde estavam enterrados seus ancestrais.

Outras pessoas estiveram junto ao povo Nambiquara. Depois de Rondon 
chegou Roquette-Pinto, seu amigo. Ele ficou tão encantado com o jeito simples 
de viver dos índios que escreveu em seu livro que havia encontrado no coração 
do Brasil o homem da idade da pedra. Mais tarde foi a vez de Lévi-Strauss que, 
antes de conhecer os índios Kadiwéu, Bororo, Tupi-Kawahíb e Nambiquara, na 
cidade de São Paulo foi professor em uma universidade. Nas férias, interessado 
em estudar os povos indígenas, visitou diversas aldeias. Em uma das viagens, 
o jovem professor conheceu o grupo Wakalitesu, o grande pajé Katukolosu. Lé-
vi-Strauss gostou tanto dele que deu um monte de presentes feitos pelos ho-
mens das terras distantes. Miçangas coloridas eram sua preferência. Ao voltar 
a Paris, escreveu o livro Tristes Trópicos onde contou histórias de Katukolosu. 
Do tempo em que conviveu com o povo Nambiquara, confessou ter levado o 
maior susto de sua vida: conheceu um povo onde só existiam homens livres.  

Por muitos anos Katukolosu foi o grande pajé Wakalitesu. Ele possuía as 
qualidades que um Nambiquara precisa para estar à frente de seu povo: gene-
roso, alegre, esperto, habilidoso, inteligente, trabalhador e muito respeitado. 
Tomava decisões a serviço da coletividade. Um pajé pode se casar com mais de 
uma mulher. Katukolosu se casou com Luiza, Cecília e Joaninha e teve muitos 
filhos. Mas, as doenças dos brasileiros que chegaram de longe, principalmente 
a gripe e o sarampo, encontraram a aldeia Córrego da Formiga Tracuá e leva-
ram quase todos. O grande pajé viu suas mulheres morrerem. Cada vez mais 
triste ficou por seu povo morrer de doenças desconhecidas e ir para a Monta-
nha Sagrada, casa das almas após a morte.

O grande pajé conheceu como nenhum outro a natureza das pessoas, dos 
animais, das plantas, das águas dos rios, dos ventos, das chuvas; o momento de 
fazer roça, o lugar de fartura de frutos. Em suas terras, Katukolosu viu chegar 
muita gente estranha a invadir seu território para tirar látex e poaia. O látex, 
um caldo branco que jorra do tronco da árvore quando cortado, é usado para 
a fabricação da borracha; a poaia é uma planta que serve para curar tosse e 
bronquite. Chegaram o pasto, o gado, as cercas. O grande pajé tentou impedir 
a invasão de suas terras a todo custo. Andou, andou, andou para não deixar 

ninguém entrar e fazer mal ao seu povo. Sem pedir licença, os homens de lon-
ge construíam suas casas nas terras indígenas para nelas morarem por muito 
tempo. Isso causou muitas brigas entre eles. 

Além do jeito diferente de viver, os índios percebiam que os homens que 
chegavam em grande quantidade, igual formigas, possuíam objetos diferentes 
daqueles produzidos por eles. As panelas eram de ferro e não de barro como 
as deles; cobriam seus corpos com roupas e não com enfeites e tintas vegetais 
como o vermelho do urucum e o roxo do jenipapo; usavam espingardas e não 
arcos e flechas. E esses objetos não cabiam mais em seus cestos... 

Nesse ambiente perigoso, para atender aos pedidos de seu povo, Katukolosu, 
conseguiu panelas, roupas, espingardas, cobertores, facas, fósforos, machados de 
ferro. Os índios se interessavam pelas coisas que as pessoas que chegavam de longe 
possuíam. O grande pajé, prestativo como ele só, saía em busca do que desejavam. 

Mesmo ao usar as coisas dos homens que vinham de longe, o grande pajé 
não esquecia do jeito de ser Nambiquara. Gostava de beber água com mel e cos-
tumava dar estalos com a boca, fazendo barulho. Como todo pajé, enfeitava-se 
com uma narigueira de pena da longa cauda de mutum, brincos de coco tucum 
e colar mágico para chamar os espíritos do bem para andar ao seu lado e pro-
tege-lo dos perigos. Mesmo vestindo roupas, seu corpo estava sempre pintado 
com a tinta vermelha dada pelas sementinhas do urucum. E havia algo que ele 
guardava dentro de uma cabaça: um pequeno pedaço de couro de onça pintada, 
símbolo de poder de um pajé.

O uso da narigueira emplumada levava Katukolosu até à Figueira, suspensa 
no céu com suas longas raízes a acariciar a terra. Dizem os índios que os pajés 
adquirem sabedoria nessa árvore sagrada, morada do ser supremo. Só pajés 
conseguem chegar até ela, de onde vêm os ensinamentos de como viver em 
harmonia com a natureza, os nomes para os recém-nascidos e tantos outros 
saberes que passam de geração a geração. É da copa da árvore que são lançados 
raios, sinais de desagrado do deus Nambiquara, quando os índios desobedecem 
as regras do bem viver em comunidade.

Katukolosu costumava dizer que era irmão de caititu, um porco do mato com 
pelagem preta e branca, cores de seus cabelos. O grande pajé morreu com ses-
senta e poucos anos, ao contrair gripe trazida pelos homens de lugares distan-
tes; outros acreditam que foi de tristeza por ver seu povo diminuir. Contam que 
Katukolosu tirou o colar das almas de seu pescoço e o pedaço de couro de onça 
pintada da cabaça e atirou-os ao fogo. Dias depois, deitou-se sobre as cinzas, 
ao redor do fogo, para morrer.  

Por seu povo, Katukolosu foi chamado de o homem que une. Pode ser compara-
do a Robin Hood, o herói inglês do tempo do Rei Ricardo Coração de Leão que tirou 
dos ricos para dar aos pobres. Os dois foram hábeis no arco e flecha. Enquanto um 
viveu na floresta e usou um chapéu com pena, o outro viveu no cerrado e usou um 
cocar de couro de onça. Robin Hood ficou imortalizado como príncipe dos ladrões; 
Katukolosu como grande pajé. O herói inglês continua a existir em estátuas e ruas 
da cidade de Nottingham. Uma biblioteca na cidade de Cuiabá tem o nome do herói 
indígena. Mas, poucos brasileiros conhecem sua história. 

Até hoje não se tem certeza de que o herói inglês da floresta de Sherwood exis-
tiu. Ao contrário, a notoriedade do grande pajé Katukolosu se estende pela vasti-
dão do Cerrado Nambiquara. Dentre suas qualidades, a generosidade é a mais lem-
brada por seus descendentes que costumam dizer: todos estavam no braço dele.
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