


Editorial 
 A segunda edição da Revista Recorte Lírico 
tem caráter de primeira publicação, de certo modo. 
Após as primeiras experiências, começamos, enfim, 
a imprimir nossa identidade editorial e o que acredi-
tamos ser essencial para compor literatura como um 
todo. 
 Dito isso, cada edição será em homenagem a 
um grande escritor (a) do mundo, e nós, como brasi-
leiros, escolhemos o grande Jorge Luis Borges - sim, 
um escritor global.
 Borges é muito mais do que um escritor argen-
tino, é um autor que alcançou, embora tardiamente, 
o lugar mais alto do “pódio literário” e equipara-se, 
certamente, aos grandes literatos do Século XX. Azar 
do Prêmio Nobel que não o consagrou! Borges é o es-
critor homenageado e tudo o que fizemos nesta edição 
foi pensando em como é lindo termos esse argentino 
de Buenos Aires em nossas bibliotecas e memórias 
eternas.
 Para falar de Jorge Luis Borges com a pro-
priedade e vivência suficientes de um leitor-escritor 
(como o argentino) sexagenário, convidamos o goiano 
Adalberto De Queiroz, que escreveu o ensaio exclusi-
vo “Em busca de secretas modalidades do Ser”. Além 
dele, Lucas Silos apresenta-nos a poesia de Alejandra 
Pizarnik na coluna “Ilustres desconhecidos da poe-
sia”. Ainda nesta edição, teremos a poesia de Dora de 
Assis e conto de Patrício Alves, dentre outros autores 
nacionais que foram escolhidos em edital aberto. 
 Os meus agradecimentos especiais vão aos 
companheiros Lucas Silos e Luiz Prendin que com-
puseram junto ao editor esta edição, com muita garra, 
dedicação e sem verba. Força, meninos! Menção hon-
rosa à Kelly Silos e Xavier Vásquez Freire, por suas 
colaborações pontuais e imprescindíveis. 
 Comprometemo-nos em ser, a partir desta edi-
ção, trimestrais. E, além de Jorge Luis Borges, esta 
publicação é uma homenagem às vítimas globais do 
covid-19 e ao saudoso Raymundo Leite Miranda, meu 
avô, que me deixa saudades todos os dias, desde dois 
mil e dezenove.  
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DO CONVIDADO PARA O AUTOR
Em busca de secretas modalidades do Ser

André Maurois afirmou em seu último livro que, tendo sido leitor toda uma vida, quando “velho tirava 
das leituras as mesmas alegrias que na adolescência, e essa felicidade se torna mais viva se posso, 
no espaço de um artigo, dizer aos leitores, jovens e velhos, que me distinguem com sua amizade, os 

motivos de minhas preferências e delícias”.
 No espírito de Maurois, este cronista não quer disputar com os mestres, mas fazer com que sejam com-
preendidos e sobretudo sejam lidos. É o caso dessas notas sobre Borges. Leia este início do poema “Elogio da 
sombra” – um dos seus mais belos textos.

A velhice (tal é o nome que os outros lhe dão)
pode ser o nosso tempo de ventura.
O animal morreu ou quase morreu.
Restam o homem e a alma.
Vivo entre formas luminosas e vagas
que não são ainda a escuridão

 Se o texto ecoa Cícero, promove o segundo passo, pois os “frutos da velhice são todas as lembranças 
do que anteriormente se adquiriu”.
 Aos vinte e um anos, recém-casado, mudei-me para Porto Alegre. Foram anos de muito trabalho e 
estudo em que eu aproveitava o tempo livre na Biblioteca Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Biblioteca 
como santuário, local que acolhe em silêncio os fiéis devotos da literatura.
 Essas lembranças me levam ao Borges que descobri naquela biblioteca e cujos livros fui adquirindo 
para o meu acervo pessoal ao longo de tantos anos. É o mesmo Borges que releio agora aos 65, com alegria 
similar àquela que sentira o leitor de 21 anos, que está aqui espelhado:

leitores1 

Daquele Hidalgo de citrina e seca
tez e de heroico afã se conjetura
que, em véspera perpétua de aventura,
não saiu nunca de sua biblioteca.
(...) 

 Leio Borges há 44 anos e ele continua sendo para mim um dos escritores mais talentosos que continuo 
lendo com alegria, e concordo quando ele diz: “acho que a felicidade de um leitor está além da de um escritor, 
pois o leitor não precisa experimentar aflição nem ansiedade: o seu negócio é simplesmente a felicidade. E a 
felicidade, quando se é leitor, é frequente”.

1 Leitores (Lectores) é poema da seleta de versos (“O outro, o mesmo”, Edição bilíngue, 2009, pela Cia. das Letras, trad. Heloisa 
Jahn. O poema “Elogio da sombra”, de 1971, da Ed. do Globo, trad. Carlos Nejar e Alfredo Jacques. “Um cego”, trad. Fernando 
Pinto do Amaral é das Obras completas de Borges.
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 Na juventude, ia tomando notas de tudo que lia e de tudo que desejava ler. Um livro leva a outro, como 
se sabe – e, assim, entre o setenta livros lidos naquele inesquecível 1976, anotei o “Diário da guerra do porco”, 
do amigo e parceiro de Borges, Adolfo Bioy Casares. Borges prezava muito o amigo:

Um dos principais acontecimentos desses anos – e de minha vida – foi o início de minha amizade com Adolfo 
Bioy-Casares. Encontramo-nos em 1930 ou 31, quando ele [Bioy] tinha cerca de 17 anos e eu recém passara 
dos trinta. Nesses casos sempre se presume que o homem mais velho é o mestre e o mais novo, seu discípulo. 
Isto talvez tenha sido correto no começo, mas mais tarde, quando começamos a trabalhar juntos, Bioy era real 
e secretamente o mestre. 

 E com isso, a biblioteca me retorna sempre com um Borges:

É esse meu destino. Sei que há algo
imortal e essencial morto e enterrado
naquela biblioteca do passado
em que li a história do fidalgo. (excerto de leitores)

 Em 1968, George Steiner disse: “por muito tempo o esplendor de Borges foi clandestino, assinalado a 
raros eleitos, num escambo que se fazia a meia-voz e entre sinais de mútuo reconhecimento”. E que sucesso fez 
Borges: A fama, como a minha cegueira, vinha-me gradualmente. Nunca a esperara, nem nunca a procurara. 
 Começou a escrever aos sete anos. Esperar a fama até os 62 anos é algo memorável.  Tudo começa 
acontecer quando em 1961 Borges ganhou o Prêmio Formentor, partilhado com Samuel Beckett e, então, seus 
livros foram publicados em inglês (Labyrinths e Ficções); daí se seguiu uma enxurrada de homenagens: o título 
Commendatore, do governo italiano; a Ordre des Lettres, na França; e os convites para as conferências que o 
elevam ao patamar de escritor mundial – Genebra, Londres, Oxford, Edimburgo, Harvard, Texas.
 “Numa velhice adiantada”, brinca Borges, “comecei a ver que havia muita gente interessada em meu 
trabalho em todo o mundo”. Em torno dele foi criada toda uma indústria que fez dele um autor universal.
 “Borges é argentino de nascença e temperamento, mas nutrido de literatura universal desde a infância” 
diz Maurois. De fato, “Borges não tem pátria espiritual”.
 Muito cedo, Borges sentiu-se envergonhado de ser um tipo livresco e não um homem de ação, diz em 
suas notas autobiográficas, acentuando que se me pedissem para nomear o acontecimento mais importante de 
minha vida, eu diria a biblioteca de meu pai.
 Era quase impossível para Borges lembrar-se dos rostos de quem passou por sua vida à época, por conta 
da cegueira progressiva; tal não é o caso da memória, que ficou muito bem preservada. 
 Suas fontes são inumeráveis e inesperadas, pois Borges leu tudo, e especialmente o que ninguém lê 
mais: os cabalistas, os gregos alexandrinos, os filósofos da Idade Média. Sua erudição não é profunda; ele não 
lhe pede senão clarões e ideias; mas é erudição vasta. (Maurois).
 Leitor precoce, Borges também muito cedo começou a escrever. Aos seis ou sete anos, confessa em Per-
fis: “Tentei imitar os autores clássicos espanhóis – Miguel de Cervantes, por exemplo. A primeira estória foi um 
escrito um tanto absurdo à moda de Cervantes, um antiquado romance de cavalaria chamado “La visera fatal”. 
 Aos nove, traduz “O príncipe feliz” de Oscar Wilde para o espanhol, que foi publicado no jornal “El 
País” (Buenos Aires) porque assinado como Jorge Borges o que foi tido como tradução do pai.
Foi o pai quem revelou ao filho “o poder da poesia”. Homem de ação e “inteligente e muito amável” – diz sobre 
o pai, que ainda adiciona outra ao pai (a modéstia). 
 Na mãe, Leonor Acevedo Borges, ele reconhece sobretudo o companheirismo, especialmente depois de 
que ficou cego, além de ter sido a grande “protetora” e incentivadora da carreira literária do filho.
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 Aos 20 anos, Borges vê seu primeiro poema publicado em Sevilha – “Hino ao Mar” é confessadamente 
imitação de Walt Whitman: “Ó mar, ó mito, ó ampla sepultura! / Sei porque te amo. /Sei que ambos/somos mui-
to velhos, /que nos conhecemos há séculos...”
 Borges foi muito imitado também, e até mesmo copiado por muitos, em exercícios nas escolas de letras 
ou entre os menos talentosos no papel de “pseudo-Borges”, cf. Steiner.
 Sempre me perguntei por que, mesmo sendo um talentoso escritor de seu tempo, Borges não tenha sido 
premiado com o Nobel. Por que não o foi? 
 O professor e escritor Ademir Luiz tem uma hipótese:

Ele não ganhou o Nobel por ter apoiado a ditadura militar. E todas as vezes em que Borges se aproximou do 
poder se deu mal. Foi contra Perón e se deu mal. Apoiou os militares e depois mudou de ideia. (...) Seu exílio 
na Europa mostra que resolveu aproveitar a vida de mito e deixar os problemas mundanos para quem se inte-
ressava mais por eles.
 
 O poeta, o ensaísta, o palestrante, o homem público, para quem a cegueira não chegou como um raio ou 
um acidente inusitado, mas como uma doença progressiva, viveu uma espécie de “lento entardecer”.  
 Na cegueira está a variante pessoal mais significativa que o tirou do destino ancestral dos “homens de 
ação” da família e o conduziu às letras. 
 Este “lento crepúsculo”, não o impediu de ler, de recordar o que lera, de ouvir outros relendo para ele 
trechos que sabia de cor. A cegueira o fez mais compreensivo. É como se a cegueira o apaziguasse, pois ele a 
via como um dom. 
 Deus havia “trazido ao mesmo tempo os livros e as sombras” e isso “não foi um desespero nem tampou-
co uma infelicidade total”.
 Do meu poema favorito Borges explicita o seu sentido metafórico de sombra:

Demócrito de Abdera arrancou-se os olhos para pensar;
o tempo foi meu Demócrito.
Esta penumbra é lenta e não dói;
flui por um manso declive
e se parece à eternidade.

 Para Borges, uma consequência perceptível da cegueira “foi o abandono gradual do verso livre em favor 
da métrica clássica. Na verdade, a cegueira me fez retomar de novo a poesia. Já que rascunhos me eram nega-
dos, tive de recorrer à memória (...) 
 O verso regular é, por assim dizer, portátil. Pode-se descer a rua ou andar no metrô enquanto se compõe 
e se trabalha um soneto, pois a rima e o metro têm virtudes mnemônicas.”
 Tal como em Homero, Milton, Joyce etc., a cegueira pode ter sido decisiva para a produção, pois foi 
obrigado a adotar “um novo modo de viver”. 
 Quando assumiu a diretoria da Biblioteca Nacional da Argentina, Borges o fez como quem segue o 
Destino, pois era o terceiro dos presidentes cegos da entidade, depois de José Mármol e Paul Groussac. Esta 
coincidência de ter sido o terceiro entre os cegos na direção da Biblioteca, indica o destino: “se dois é uma mera 
coincidência, três é uma confirmação –  e confirmação de ordem ternária, quer dizer, divina ou teológica”.
 De fato, foram cegos José Mármol, (1817-1871) – poeta, lembrado sobretudo por “Amália: um romance 
argentino”; Groussac, que, por sua vez, nasceu na França (1848) e faleceu em Buenos Aires (1929).
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 “Devo à cegueira muitos versos e o aprendizado de idiomas”. E se “Elogio da Sombra” é uma evidência 
objetiva de que o cego está apaziguado com o escritor e vice-versa, este poema é de autodefinição:

Um cego

Não sei qual é a face que me fita
Quando observo a face de algum espelho;
No seu reflexo espreita-me esse velho
Com ira muda, fatigada, aflita.

Lento na sombra, com as mãos exploro
Meus invisíveis traços. O mais belo
Fulgor me atinge. Vi o teu cabelo
Que é já de cinza ou é ainda de ouro.

Repito que perdi unicamente
A superfície sempre vã das coisas.
O consolo é de Milton e é valente,

Mas eu penso nas letras e nas rosas,
Penso que se pudesse ver a cara
Saberia quem sou na tarde rara.

 O escritor romeno Mircea Eliade nos fornece excelente caminho para traduzir a experiência borgeana de 
produzir arte escrita, em “Imagens e Símbolos”:

As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da psiquê; eles respondem a uma necessi-
dade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser.

 O poeta, como no caso de Borges, mesmo “fugindo à sua historicidade ... não abdica da sua qualidade 
de ser humano para se perder na ´animalidade´; ele reencontra a linguagem e por vezes a experiência de 
um “paraíso perdido”.
 Tudo isso está plenamente realizado em Borges, com elegância e beleza. Mergulhar nesses universos cria-
dos pode levar o leitor a este paraíso de prazer e felicidade. 
 Para saber mais sobre Borges, visite este link: https://bit.ly/2WZLNGZ

Adalberto De Queiroz

Adalberto de Queiroz, pseudônimo Beto Queiroz, é poeta e jornalista. Membro da Academia Goiana de Letras 
e autor, entre outros de “O rio incontornável”, Ed. Mondrongo, 2017.

fb.com/adalberto.queiroz
betoq55@gmail.com
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Dora de Assis

Dora de Assis Dacosta nasceu em Niterói no ano de 1997. É atriz, performer e estudante de Artes Visuais 
da UERJ. Foi publicada sob a curadoria de Ricardo Chacal no “Cadernos do CEP” número 6 do CEP 20 
000. Acaba de lançar seu primeiro livro “Poesia Rouca” pela editora Philos. 

Instagram: @doradeassis 
dora.deassis@hotmail.com

Buenos Aires e bom ar
uma piada
da qual
ninguém riu

como quando ao
fritar um ovo cai
ali
o pinto morto
no azeite

vaza vermelho o sol neon

vou menstruar em buenos aires
junto do bom ar acoplado
à parede do banheiro
antes disso
ficamos presas na portaria
para fora da casa
só que dentro do prédio

nós duas ali
em modo avião sem pouso podia
ser qualquer lugar
mas era buenos aires onde
o dinheiro é um peso
a fala seca ainda na língua e
às vezes uma porta dá em outra porta
hoje fez sol mas
onde bate luz sempre tem sombra de sobra

e de dentro do aquário da espera sem bancos,
havia a vitrine da rua,
com toda tragédia dos trajetos

onde continuavam a nadar as vidas todas a caminho de
fiquei em pé assistindo filme argentino

POESIA
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Para a professora Sônia Campaner

1.

“Há esperança suficiente, esperança infinita –

mas não para nós”.

Franz Kafka

A realidade:

Era a noite de 25 de setembro de 1940. W. B. 
estava indo deitar-se. Percebera um olhar es-
tranho em Henny, um olhar nunca visto antes. 

Pensou que talvez fosse o marido que começara a se in-
comodar com os arranjos “diferentes” entre eles – com 
os soviéticos, nunca se sabe. O tempo começava a mu-
dar. O frio voltava. E com ele, o desespero. A Catalu-
nha estava a dois passos de Berlim, lá não poderia mais 
permanecer. O sono cortou os presságios que vinham 
com o vento.

O sonho:

 Viu-se em uma cidade sem curvas. Feita apenas 
de linhas retas. Largas avenidas, sem ninguém. Aden-
trou uma construção estranha (pensou em Le Corbusier 
– não gostava). Lá dentro, um susto. Dezenas de pes-
soas vestidas iguais a ele – homens e mulheres de ócu-
los e bigodinhos simulados – todos sentados, enquanto 
um orador ministrava uma palestra. Sentou-se. A mu-
lher ao seu lado nem o olhou (óbvio, ele estava vestido 
como todos). Mais um seminário. Olhou o programa do 
evento:

BENJAMIM EM BRASILIA

 Aguçou os ouvidos e olhou a figura no centro 
do palco (seu duplo):

“... Benjamin, então, é o protótipo dessa figura estranha 
e recatada (o leitor moderno). Estranha, dentro de uma 

tinha a primazia no agon literário. E recatada, tam-
bém por isso, pois se posta humildemente atrás dos 
textos de outros. Calassos, Steiners e Blooms nada 
mais fazem do que repetir o gesto benjaminiano de 
dar um passo atrás. Até mesmo Borges, do outro 
lado do mundo (o nosso lado) é um benjaminiano 
com as suas fábulas terceirizadas. E por que ele é um 
protótipo e por que todos o seguem? Porque, com 
Kafka, ele acerta no alvo do épico da modernidade 
(jamais houve ou haverá uma leitura tão acertada e 
tão límpida de autor tão grande). E, com Proust, ele 
mostra como se pode ser possuído pelo outro, por 
seu estilo e pensamento, como, até o fim, a literatu-
ra, a leitura trazida até o primeiro plano, é o que era 
no tempo dos antepassados em volta do fogo – uma 
possessão”.

A realidade:

 Na manhã do dia 26 de setembro de 1940, 
Walter Benjamin acordou em pânico. Olhou a mala 
que continha o manuscrito. Arrumou-se e saiu. Ti-
nha que encontrar que encontrar alguém.
 Na noite de 26 de setembro de 1940, num 
pequeno hotel de Portbou, na costa da Catalunha, o 
autor de “A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibi-
lidade Técnica” teria se matado tomando uma over-
dose cavalar de morfina adquirida durante a tarde 
do mesmo dia. Henny, a de olhar estranho e marido 
soviético, encontrou o seu corpo. Não havia mala.

Zohar I 183b, 199b: “um sonho que não é interpretado é como 
uma carta que não foi lida; ele se realizará mesmo que não 
estejamos conscientes”.

CONTO

Patrício Alves do Nascimento

Pai da Manuela, professor da rede pública estadual na querida 
E. E. Eliza de Oliveira Ribeiro, mestre em literatura (PUC/SP) 
e poeta (autor do livro de poemas Possessão, Chiado Editora, 
2017).

fb.com/Patrício-Alves-258736537796752
E-mail: patricio.alves@yahoo.com.br

A cabeca do cavalo
9
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Solidao
Não sei ao certo
se foi você que me desamparou,
Serpente do Paraíso,
ou se foi apenas meu coração:
essa ave engaiolada
que canta e sabe
sem poder ser livre.

Tenho dúvidas
se foi esse conhecimento –
proibido,
disfarçado de doce e suculento fruto,
que me pesou
por todas as misérias do mundo,
ou, pior: por minha própria
tragédia pessoal,
Dona Serpente do Caminho.

Sinto que aquele
milionésimo vislumbre
de Conhecimento Divino
fundiu-se em meu sangue,
e não há menstruação que o expurgue,
mas se reproduz
a toda e cada geração em mim –
elas não têm mais de onde se criar,
Velha Serpente,
Depois que baniram Lilith
E preservaram Maria, Imaculada.
Pois bem:
eu sou a mácula
cujo único pecado
foi saber o que não devia.
Só sei que hoje
carrego essa solidão –
pior que as dores do parto –
herança da transgressão original,
e que apenas fustiga minhas entranhas
mas não corrói meu coração.

POESIA

Só mesmo você –
Serpente do Destino –
para me ferir desse jeito.

O conhecimento,
compartilhado lealmente com Adão,
foi-me usurpado
e desvirtuado pelo companheiro.
Talvez ele não tenha 
entendido nada,
desde o início.

Hoje carrego em mim o infinito
e não tenho com quem partilhar:
Adão segue impermeável
à mensagem das estrelas.

Clarisse Pacheco

Escritora, jornalista, terapeuta floral, mãe da Gabi. Tem facilidade 
para aprender coisas novas e confiar nas pessoas. Desconfia dos ca-
minhos fáceis, mas acredita no ser humano. Sonha poder deixar um 
mundo melhor para a geração de sua filha.  

Instagram: @clarissebdamador
clarissebfamador@gmail.com
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Estranho minha pele

Estranho minha pele
que feito algodão levita
e alta no céu
paira
em poros encharcados 
a molhar teu corpo 

Ana Paula Rosario Bassetti

Curitibana que descobre a paixão pela palavra, seus signifi-
cados e suas tantas possibilidades. Então, faz do processo da 
escrita um canal de entendimento pelo qual absorve, digere e 
devolve suas impressões.

Instagram: @anapaulabassetti
E-mail: anabassetti18@hotmail.com 
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POESIA

 Eu falo como em mim se fala. Não minha voz 
obstinada em parecer uma voz humana, mas a outra 
que atesta que não parei de habitar na floresta.

 Se você visse aquela que sem você dorme em 
um jardim em ruínas na memória. Lá eu, ébria de mi-
lhares de mortes, falo de mim comigo só para saber 
se é verdade que estou sob a grama. Eu não sei os 
nomes. Para quem você dirá que não sabe? Você se 
quer outra. A outra que você é se quer outra. O que 
acontece na verde alameda? Acontece que não é ver-
de e nem sequer há uma alameda. E agora você brin-
ca de ser escrava para esconder tua coroa, concedida 
por quem? quem te ungiu? quem te consagrou? O 
invisível povo da memória mais antiga. Perdida por 
seu próprio desígnio, você desistiu de teu reino pelas 
cinzas. Quem faz você se machucar lembra você de 
velhas homenagens. No entanto, você chora misera-
velmente e evoca sua loucura e até você gostaria de 
extraí-la de você como se fosse uma pedra, ela, teu 
único privilégio. Em um muro branco você desenha 
as alegorias do descanso, e sempre é uma rainha lou-
ca que jaz sob a lua na triste grama do velho jardim. 
Mas não fale dos jardins, não fale da lua, não fale da 
rosa, não fale do mar. Fale do que você sabe. Fale do 
que vibra em sua medula e faz luzes e sombras em 
teu olhar, fale da dor incessante em teus ossos, fale da 
vertigem, fale de tua respiração, de tua desolação, de 
tua traição. É tão escuro, tão em silêncio o processo 
em que me obrigo. Oh fale do silêncio.

ALEJANDRA PIZARNIK

Fragmento do poema Extração da pedra de loucura, do livro 

homônimo (1968)

Apresentamos aqui três poemas em prosa de Alejandra Pizarnik escolhidos para a estreia da nossa série 
“Ilustres desconhecidos da poesia”. Trata-se de uma coluna que, de alguma forma, “dialoga” com quem 
homenageamos na edição e traz à luz um autor ou autora injustamente esquecido/a. Certamente a poeta é 

lida no Brasil, mas, por conta do número reduzido de traduções feitas para a nossa língua, sua obra ainda é pouco 
divulgada. Dito isso, desfrutem sem moderação:

 Hablo como en mí se habla. No mi voz obstinada 
en parecer una voz humana sino la otra que atestigua que 
no he cesado de morar en el bosque.

 Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en rui-
nas en la memoria. Allí yo, ebria de mil muertes, hablo de 
mí conmigo sólo por saber si es verdad que estoy debajo 
de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que 
no sabes? Te deseas otra. La otra que eres se desea otra. 
¿Qué pasa en la verde alameda? Pasa que no es verde y 
ni siquiera hay una alameda. Y ahora juegas a ser esclava 
para ocultar tu corona ¿otorgada por quién?, ¿quién te ha 
ungido?, ¿quién te ha consagrado? El invisible pueblo de 
la memoria más vieja. Perdida por propio designio, has 
renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler 
te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras fu-
nestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla 
de ti como si fuese una piedra, a ella, tu solo privilegio. 
En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo, y es 
siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste 
hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no 
hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. 
Habla de lo que sabes. Habla de lo que vibra en tu médula 
y hace luces y sombras en tu mirada, habla del dolor ince-
sante de tus huesos, habla del vértigo, habla de tu respira-
ción, de tu desolación, de tu traición. Es tan oscuro, tan en 
silencio el proceso a que me obligo. Oh habla del silencio.

ALEJANDRA PIZARNIK

Fragmento del poema Extracción de la piedra de locura, del libro 

homónimo (1968)

ILUSTRES DESCONHECIDOS DA POESIA
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Cantora Noturna
Joe, macht die Musikvondamalsnacht...

 A que morreu de seu vestido azul está cantan-
do. Canta imbuída de morte ao sol de sua embriaguez. 
Dentro de sua música, há um vestido azul, há um cavalo 
branco, há um coração verde tatuado com os ecos da 
batida de seu coração morto. Exposta a todas as perdi-
ções, ela canta ao lado de uma garota extraviada que é 
ela: seu amuleto de boa sorte. E apesar da névoa verde 
nos lábios e do frio cinza nos olhos, sua voz corrói a 
distância que se abre entre a sede e a mão que procura o 
copo. Ela canta.

A Olga Orozco

ALEJANDRA PIZARNIK

De Extração da pedra de loucura (1968)

Em um exemplar de 
«les chants de maldoror»
 Sob meu vestido ardia um campo com flores ale-
gres como as crianças da meia-noite.
 O sopro da luz em meus ossos quando escrevo a 
palavra terra. Palavra ou presença seguida por animais 
perfumados; triste como ela mesma, bela como o suicí-
dio; e que me sobrevoa como uma dinastia de sóis.

ALEJANDRA PIZARNIK

De O inferno musical (1971)

Cantora Nocturna
Joe, macht die Musikvondamalsnacht…

 La que murió de su vestido azul está cantando. 
Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Aden-
tro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo 
blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de 
los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las 
perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que 
es ella: su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la 
niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su 
voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano 
que busca el vaso. Ella canta.

A Olga Orozco

ALEJANDRA PIZARNIK

De Extracción de la piedra de locura (1968)

En un ejemplar de
 «les chants de maldoror»
 Debajo de mi vestido ardía un campo con flores 
alegres como los niños de la medianoche.
 El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo 
la palabra tierra. Palabra o presencia seguida por anima-
les perfumados; triste como sí misma, hermosa como 
el suicidio; y que me sobrevuela como una dinastía de 
soles.

ALEJANDRA PIZARNIK

De El infierno musical (1971)

Alejandra Pizarnik foi uma poeta e tradutora argentina. Nasceu no dia 29 de abril de 1936, em Avellaneda, re-
gião metropolitana de Buenos Aires. Na década de 1960 morou em Paris, onde teve amizade com os escritores 
Octavio Paz e Julio Cortázar. Em vida, publicou seis livros. Pizarnik morreu em 1972, aos 36 anos.

Traduções por Xavier Vásquez Freire

Referência bibliográfica:
PIZARNIK, Alejandra. Poesía (1955-1972). 9ª edição. Barcelona: Lumen, 2014.
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A casa inacabada

Sofá reclinável, tapete felpudo, televisão 50 pole-
gadas; geladeira duplex e inox, cooktop 5 bocas, 
armário embutido, comida ultra processada; cama 

box king size, colcha de linho, fronhas de rei e rainha; 
ar-condicionado eternamente ligado; paredes impeca-
velmente lisas; revestimento laminado no chão: os re-
cém-casados habitaram a casa recém-construída. Mas os 
incomodava um sentimento de que ela não estava pronta. 
Sentiam-se presos. E decidiram que, mesmo nova, seria 
reformada. 
 Apareceu-lhes um pedreiro apelidado de Marce-
lo Maluco. Maluco porque pegava o dinheiro dos clien-
tes, gastava tudo com bebidas e não voltava para dar sa-
tisfação. Felizmente encontraram outro, seu Luís. Bem 
mais confiável. Pediram a ele que quebrasse uma parede. 
Vamos fazer uma cozinha americana. É isso. A casa é 
fechada demais. Precisamos quebrar, seu Luís. Arejar. 
 Durante a obra um mundo novo de possibilida-
des se abriu: o marido fazia a comida para o pedreiro e 
seu ajudante, a mulher passava o café que ofereceriam à 
tarde. O rádio ficava ligado o dia inteiro pra distrair os 
construtores. E o casal se aproveitava para dançar escon-
dido. Agora, com a nudez das paredes descascando pelas 
marretadas do pedreiro, começavam a ganhar intimidade 
com a casa. Quando seu Luís concluiu a obra, o casal 
comprou cerveja e convidou os dois profissionais para a 
janta. Brindaram às mudanças. Às mudanças, todos re-
petiram.
 Mas algumas semanas passaram e lá estava a 
sensação de clausura outra vez. Durante seis meses não 
houve música, nem dança, nem festa. Só insatisfação. 
Para dar um basta, o casal resolveu ampliar o quarto. 
Mas chamaram o seu João, desta vez, que era mais ex-
periente. João opinou: vamos quebrar aquela parede, 
recuá-la um metro, vocês perderão um pedaço do quin-
tal, mas ganharão um quarto maior. Seu João era do tipo 
que trabalhava sozinho. Mas o marido seguiu fazendo 
comida para pedreiro e ajudante. Isso fez com que seu 
João comesse por dois, e ficasse tão satisfeito a ponto de 

tirar uma sesta por cima dos entulhos: forrava um 
plástico preto, usava sua mochila como travesseiro e 
dormia trinta minutos. O casal observava a cena com 
alegria. A música tinha voltado à casa; as danças, tam-
bém. Dessa vez, não mais escondidos. Pelo menos en-
quanto o pedreiro dormia depois do almoço. Até que a 
obra acabou e o ânimo foi embora junto com seu João. 
Foram meses de desolação. De não querer voltar pra 
casa após o trabalho. Numa das tardes quentes após 
o réveillon, haviam acabado de comer um sanduíche 
no almoço (não tinham ânimo para cozinhar fora das 
obras). O marido resolveu tomar banho e a mulher 
o seguiu. Sob a água fria, se amaram após quase um 
mês de distância. A voracidade do sexo fazia a cabe-
ça de um e o calcanhar do outro baterem nas paredes 
do box. Foi o bastante para, depois do gozo, acha-
rem que a estreiteza do banheiro era o problema da 
casa. Deixaram de viajar no carnaval, mas duplica-
ram o banheiro. Na verdade, Paulo e Henrique que 
duplicaram. Dois pedreiros relativamente jovens que 
pareciam intelectuais da construção. Usavam muitos 
termos técnicos que o casal não entendia, mas a casa 
mudou outra vez. Antes de dormir, havia planos de se 
amarem num banheiro grande, com banheira e tudo. 
 Contudo, três reformas depois, mesmo a casa 
já sendo praticamente outra, ainda não se sentiam 
aconchegados. Pensaram em vendê-la. Em alugá-la. 
Ou em simplesmente fechá-la e fugir dali. Viver an-
dando a esmo mundo a fora. Foi aí que a esposa teve 
a ideia final: e se trocarmos as janelas e as portas por 
outras maiores? Sentiremos o vento. Aumentaremos a 
sensação de liberdade. Mas não temos mais dinheiro, 
reclamou o marido. Ela prosseguiu: a gente pega um 
empréstimo no banco, precisamos nos sentir em casa. 
Ao ver o ânimo da companheira voltando, ele aceitou. 
O problema foi que Luís e João não toparam: estavam 
magoados por terem sido trocados. do a casa quase 
totalmente aberta. No dia seguinte – já com o adian-
tamento da primeira semana de trabalho – o pedreiro 
desviou e foi pra um boteco. O casal fez o café da 
manhã para esperá-lo. E esperaram. Muito. Até per-
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foram enganados. 
 Desolados, os jovens marido e mulher chora-
ram por horas, abraçados sobre os destroços da casa. 
 Foi um gesto de resistência quando a mulher 
levantou do chão. Ligou o rádio e convidou o marido 
para dançar. Primeiro escondidos, depois na sala de es-
tar sem janelas, sob os olhares dos transeuntes. Então 
muita comida foi feita, e beberam ao caos, e fizeram 
amor sobre as ferramentas; depois tiraram a sesta em 
cima do entulho; e assim veio a noite, e adormeceram 
com o som ligado, e a música nunca mais parou de 
tocar, e os corpos entediados dançaram para sempre; e 
houve uma revoada de móveis, e as plantas invadiram 
os cômodos, e eles fizeram pinturas nas paredes, e o 
céu era uma TV de polegadas infinitas, porque a casa 
se fundira com o mundo. A essa altura, eles haviam se 
esquecido de que o pedreiro não retornou nem retorna-
ria nunca, e tudo bem: a casa inacabada parecia-lhes, 
enfim, pronta. 
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Aprendizado

Amor não se declara: assim teu lábio
jamais se encontrará com meu sorriso
se disseres “eu te amo”. É preciso
renegar as palavras: não nos cabe o

dizer sem o fazer. Eu saberia
se acaso me sorrisses, e eu sorrindo,
calássemos os dois: o gesto infindo
de amar e escrever versos. Poesia

está na sílaba não dita; amor,
nas mãos abertas. Poesia é nada,
amor é nada: ritmos e dentes

fôlego e frêmito. Ama, e não tentes
dizê-lo, que a palavra é sempre errada
e cala o coração, seja qual for.

POESIA
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Baleia

esse sertão
que atravesso pelas beiradas
parece muito quente 
pros meus pés cansados

ainda não sei que sapato devo usar
se devo usar sapatos
se devo ir a pés descalços
ficar talvez

mas quem sabe esse sertão 
há de ser de meu tamanho, imenso
nem maior, nem menor
mas igual

resolvo esperar
e destemida aguardo a ti
pois roubaste minhas lágrimas
desvendaste o céu que há por detrás de minhas taciturnas nuvens

se quiseres posso ser teu pássaro raro
de finas asas, de rasas penas claras
e de pousos lúgubres
e curvas quase tangíveis
nenhuma planície será dura demais
ou fria demais pra nós
juntas olharemos além do tempo
deslizaremos no calar das horas e no relógio de todas as flores

agora
já não é a mim a quem minha própria voz pertence
mas às palavras que me calam
e evaporam diante de ti

POESIA
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A nova identidade

São os primeiros humanos que revejo em muitos 
anos. Nunca imaginei que, com aqueles apetrechos 
estranhos, chegariam até aqui. Já tinha quase me es-

quecido de como eram. Lembro-me de quando passeavam 
pelos meus deques e dançavam em meus salões, ao som 
das melhores orquestras da época. Jogavam “deck-tenis” 
ou tomavam sol nas espreguiçadeiras do meu convés, ao 
redor das minhas piscinas de águas muito azuladas e lim-
pas. Drinques coloridos variados, em copos de cristais fi-
nos, sempre ornavam suas mãos. Desfilavam toaletes de 
última moda em cada evento, girando as vinte e quatro ho-
ras do dia. Estão diferentes do que me lembro, parecem-se 
mais com peixes, não fosse pelos tubos de ar para respirar, 
e com essas longas nadadeiras como caudas e barbatanas.
Assentado neste fundo lodoso, há tempo suficiente para 
me enferrujar e criar corais em meus pavimentos, já havia 
omitido minha história. Fui batizado em estaleiros da In-
glaterra, com champanhe francês, quebrado em meu lindo 
casco pintado de branco. Naveguei por águas internacio-
nais transportando a elite dos países do primeiro mundo. 
Aportando nas principais cidades e em locais quase inex-
plorados, sempre levando passageiros em busca de aven-
turas, pessoas que faziam de suas vidas um jogo, buscando 
fortes emoções.
 Foram anos de alegria e glória, até aquela noite 
sinistra, quando, sem saber de onde, estes mesmos seres 
humanos dispararam torpedos contra mim. Por que fize-
ram isto? Em nenhum momento me envolvi em guerras ou 
belicosidades. Sempre fui um promotor do bem, da paz e 
da alegria a eles.
 Ainda demorei algumas horas flutuando à deriva 
até soçobrar. Consegui aguardar que sobreviventes baixas-
sem nos escaleres; poucos, pois a maioria já tinha morrido 
na explosão dos torpedos.
 Ao afundar e chegar à areia, ainda podia ver a luz 
da lua brilhando através dos muitos metros de água que me 
separavam da superfície. Esta foi a imagem que passei a 
ver dia e noite: o brilho do sol e da lua, filtrados e criando 
pontos de luz que se multiplicavam aos milhões.

 Com o tempo, a vida ao meu redor se recom-
pôs: algas, colônias de plânctons e de moluscos. Pei-
xes diversos, aos cardumes, ou grandes e solitários, 
circulando pelas minhas tubulações e espaços de 
ventilação, com mais intimidade do que eu mesmo 
possa ter. 
 Algumas cabinas ainda têm suas portas sela-
das, servindo de túmulos para aqueles que não con-
seguiram escapar naquela noite lastimável. As ou-
tras servem de abrigo e esconderijo para meus novos 
amigos.
 Os humanos que se aproximaram me pare-
ciam excitados. Procuravam por mim, sem dúvida, e 
exultavam por ter me encontrado. Eram quatro, co-
municando-se por sinais e me contornando, deixan-
do atrás de si uma carreira de bolhas.
 Procuraram uma porta e sem esperar por 
qualquer convite meu, invadiram meus recintos, 
como se fossem meus amigos ou até meus donos. 
Tempo houve em que eu ficaria feliz com o fato, 
hoje não mais. Esperei que todos entrassem e cerrei 
minhas portas. Minha nova identidade continuaria 
preservada. 

CONTO
21

Guilherme Hernandez Filho 

Nascido em São Paulo, em 01/06/1947, engenheiro eletrônico 
e pós-graduado em Administração de Empresas. Aposentado, 
é Conciliador certificado pelo TJSP, atuando no JECRIM de 
Santos, JEC da UNISANTOS e Vara da Família em São Vicen-
te. Tem várias premiações e publicações literárias.

fb.com/guilhernandez

E-mail: guilherme.hernandez@amcham.com.br



22



23

PRÓXIMA EDIÇÃO:

ABERTURA DO EDITAL:
1 DE JULHO
LANÇAMENTO: 
1 DE SETEMBRO



WWW.RECORTELIRICO.COM.BR


