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PRIMEIRA CARNE DA ÁGUA

                                        O rio recebe o morto

Fossem vitais os tecidos, não haveria rio,

que delonga a 

emoção grossa do que é pisado

pelo peso ou pelo fato.

Deu-se de amar o próximo como um bizarro

calendário perene...

... projeção da ausência de expectativas,

qual o resumo afirmado pelo rio que segue ou se represa... parte 
ou se represa...

molha o que precisa e o que não precisa, isto é, represa e se 
represa.

A reflexão imóvel sobre a quantidade

O que corrói

O que encobre

O veredito ilógico
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Entre o nego Zé e a cidade há um canal...

... acaso os navios negreiros viessem por água doce, inferiu 
nego Zé,

tudo seria menos inconformado

e não boiaria quem estivesse submerso

diante do cárcere da vida mesma,

oca, cheia do cansaço calmo da desgraça, do sorriso dilatado, 
do mais ou menos.

nego Zé, em transe, transferiu para a aorta e, depois para 
dentro, o tato sobre a crosta da areia. Manifesta galáxias 
aquáticas no arrepio do couro - ngoma ilusionista.

O rio talvez seja um caminho reverso arrumando a simplicidade 
das nascenças, a manutenção da prosa recuada, 

a permissão para lavar roupa que se limpa no trabalho.

Um modo direto de aceitar a esquistossomose porque é o rio 
também uma fenda,

uma ofensa que parece livre e descontrolada,

acúmulo de água na pleura dos desertos.

Poucas coisas, nesta vida, 

frequentam o óbvio
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quando afrontam uma pua revirada 

Às vezes soa como um tapete duro, 

seguro ao tráfego útil com cuja serventia

os ventos tem que lidar, e a morte, a ribeira, a miopia, 

a tolice, a esperteza, e o frio comedido.

No transe, a água molha o branco dos olhos. O branco que 
recusa a anemia e a neurose,

o corpo sutil que reencarna na falta.

No transe, o rio altera a comunicação dos tubos... não há 
caminho,

são a chegança esperada e a decepção benfazeja.

nego Zé, à noite, 

retira-se do sol, tal como o rio o faz. 

Não há nada no mundo

que se importe com o mundo enquanto coisa extrínseca.

O rio, à noite, faz um sol esquecido do protagonismo.

As velas escurecem

o mistério.
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que não cheguem barcos do norte, 

pois que ninguém

pode testemunhar uma travessia, 

e essa sorte

de cada um pode ser apenas um gomo

que veio de laranja nenhuma.

Três coisas hão de mudar: o rio, a causa e a cicatriz.

O primeiro, porque não regressa; o segundo, porque não segue e 
o terceiro, porque estanca.

...  nada passa pelo corte.

ruptura da louça, da seiva e do que enverga.

É o rio a denúncia

do asfalto;

últimas considerações da fala.

É o talher fresco da metafísica e das aldeias. Um ente a batizar, 
com suspensão de juízo,

os ciganos, o alguidar, o frade,

as linhas do cuidado, o envenenamento,
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a substituição, o estupro.

Átimo de meias-verdades

Muro hialino de restrições

A trapaça do que veio antes,

impondo-se à flecha dos descendentes.

Moringa cheia, ex-ressequida, magra de material.

Moringa emborcada, balaio repousado

na renda

O sintoma diagnosticado ou o que descasca

O que arrefece o distrito

pelo dever da característica,

por contiguidade à fronteira

O rio como risco e notícia das ciências.

O rio que medeia o calo quente

de quem lhe retirou a sandália de borracha

O equilíbrio ante o evento

e a mercancia dos votos de paz
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A técnica que incomoda a casa de adobe, que lhe inscreve

as cinzas de fim de fogueira, do rio que lhe vaza o som.

nego Zé

conseguiu vencer

o medo de temporal certo... chega-lhe o agora consequente;

de quando em vez, uma promessa

de mesa posta,

o peixe místico da sua quiromancia rude;

a sofisticação das tintas e dos sistemas;

o outro hemisfério

e as hachuras manchando o que tem de ser. O rio não colhe os 
bichos,

encarniça-os antes do tempo, rápido, antes da revanche,

a tempo de alcançar o rito, a cerimônia, a repetição

Não lhe comparece qualquer gado com

intenção de beber... há o boi de piranha - este ele prioriza

na cena do ir adiante,

no vértice do favor,
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meio-dia do eleito: uma cena à curta distância,

aos modos sem visita.

A ignorância de todos é o rio - não há o olhar em cheio -

conforme a sua meritocracia e o seu arrependimento,

conforme a fatalidade rica, descontínua, agnóstica.

A posse plena

A combinação das entradas

O impulso ridículo

A instrução

e usar o diminutivo

A má pontaria...

Delta e cachoeira são demandas da inclinação.

O apego à sensação postiça de re-velação, não se conhecendo 
o velado. 

Enquanto se veste do óleo da mesmice,

aguenta, sem emoção, as perfurações, a tortura, a humilhação

uterina da imanência. 



14

A plumagem abstrata, bem como a marca de cirurgia chefiarão

a movimentação espontânea, o desmaio dorido

do rio aplacado,

e o boicote da flora,

a ternura surpresa do vandalismo,

o nem-aí dos evoluídos.

Sobram-lhe, ainda assim, fugidias, 

certas tiras de independência tête-à-tête.

Nessas horas, o que é vivo

parece uma bola de buscas, parece a injustiça

face 

ao cachorro raquítico ou a paciência da dissolução.

A cadeira-de-balanço com a cola no braço,

O cinema com o candeeiro amplo,

O idealizador da trincheira,

As férias cheias de brita,

argamassa fraturada.
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O rio-croqui rasurado pelo método de invadir

O todo pela parte

O mercúrio figurado

A garganta cheia de cabelo

O quase acabar com o restante

Arroz de prosperidade, a preguiça 

decadente do que é recente

e o ‘coisal’ como alucinógeno em dose de gota

Uma vez vilipendiado,

Uma vez escrutínio,

Uma vez inato

Uma vez chagásico e recuperado pelo erro

O rio na viuvez da noiva

ou então no busto armado na praça... até renegar a comenda...

No rio puro

No rio mero

Na formigação da cutícula roída
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A machadada na borda

sem ter dilema no punho

e o grafema cabalístico

a região alta da alvorada

o rosa da gritaria

Mesmo perto,

mesmo arrastado,

mesmo maciço

mesmo no local da lata

A ciranda edemaciada pelo diâmetro

deste modo, a centrifugação da estadia

a substância e o pedido;

A lua sem pedestre...

...essa facilidade preterida pelo tempo de voo;

e a organização dos dados.

quem amassou a moldura

e quem passou fungicida na foto.
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Quando da invenção, sairá à vista.

A ansiedade do que soçobra

ou o botão deixado na marcenaria

O não haver troco pra dez

se o rio faz a cachaça de cobra

Beber o morto e oferecer-lhe a moqueca do dia,

oferecer-lhe o desamparo

do dia,

direcionar-lhe o já ir tarde.

O ebó,

O pajem,

A escavação do símbolo nas nuvens

e na caligrafia, no desgaste da varredura.

Fechadura um tanto torta

e a haste que pode ferir

as crianças,

pode arranhar
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a folha de fumo.

O conceito de país

Um comentário acerca do acesso, a tábua que ajuda, 

o usucapião.

O que vingou,

a forma velha... a traça nas 

canetas.

O ressentimento

e o lençol freático sitiado.

É possível ver nego Zé, ressignificá-lo, 

admiti-lo originário. O rio minando

a relação, o primeiro

rosto,

a variação 

do fio-da-meada.

O afilhado vitima-se

pelo pai.
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quem agoniza

é o cunhado bom,

o vendedor de fruta ocupa a caixa fria...

a água, o gelo do anel

O rio arria-lhe 

as calças ou a bermuda de cinto,

entra três vezes

e cria escama no sonho de parente.

nego Zé no parapeito...

o pó de café dimensionando

o fundo dos lugares.

Um pedaço,

uma pista,

a piada,

a súplica das cartas, ao tempo 

em que se partilha o inventário.

A valentia descendo pelo nariz.
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O benefício da dúvida

e a volição. A certidão do rio. Os monstros. 

O harém de sereias

A demonstração convencida

da incumbência.

Não poder demorar

é ser a hora de quem aponta...

a mínima mudança,

o grão do vulgo.

Na interioridade é tudo material e pensamento-transbordo

O engaste das fascinações, ordens comparadas e revelações 
bem argumentadas da mentira de viver

... para dar turgor à parede de refluxo; contrafluxo agrupando

eventos vegetais,

coleção típica dos brotamentos,

vulcanismo de um sentimento que se acha

nas confissões.

É preciso ancorar o pertencimento
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O umbigo da laje sobre a qual 

flutuam os seixos rolados duma calvície futura do que se 
chamaria de natureza ou raiva

ou barbas de molho.

Um inferno truncado pelo que está claro,

distinto lume de adaga e verniz de caixão.

Nem pelo cheiro das tangerinas,

nem pela sedução,

nem por estender-se ao alívio,

nem pelo toque anestesiado duma junção cara,

a assegurar o distanciamento 

do inimigo e do filhote

se castiga a honestidade do incesto.

Eis a garantia do defeito, da feiúra.

As direções, enfim, por cima do cascão úmido do poema.

O instante é

puir a cera do ouvido para cheirar as vistas
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enquanto o fogo circula a febre ou

a fuga dos espíritos;

o jogo-finitude, diz o provérbio,

e o espaço como penumbra

a destilar o que não será absorvido,

o que será desocupado,

o que foi estranho à distância.

Olvidar-se no ovo

A gaze sobre este século,

gosto de éter na palavra.

Ideograma do rio,

aliás, do seu ácido.

Vai-se a lama e tudo o que dá chama de sangue

à avalanche.

Viaja a ternura

da adivinhação

dos sabores:
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ser cinza,

músculo um pouco mais involuntário,

ter um dedo

de farinha na saca,

ser a camada redesenhada de nata 

no interior do copo,

os ritmos acusados,

ser o resto da

meia hora que restou... 

Entrar, fechar as portas decaídas do lixo,

A mordida no caroço... explodem as conotações loteadas

no fosco dum narciso-siso,

ação, uma moda de viola,

ler cara em vez de mão;

o que se coleta na foice

continua.

A morte.
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A morte

é um trago de chá morno, à temperatura e pressão

quentes pelo questionamento,

refrigeradas pela persistência.

A morte é um artefato oral simples.

A morte

é o que a sinopse 

não abordou.

A morte é a lixa

quando mais áspera que as patas do construtor.

O levante democrático que não conta,

A última brisa da pressa,

a 

roçar o suor revolvido.

Mergulhar as expansões no seco-nascente...

... não há o que não seja seco, no fundo.
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SEGUNDA CARNE DA ÁGUA

I

Das moradas que invadimos, uma se dedica a ser espaço, a 
segunda, à desordem; 

a mesma, à autotrofia.

Não é se destinar à pintura, nem à funilaria

da ventilação andarilha mofando, apresentando, relendo a taipa 
tão fixa quanto mal assentada no proibido da palma do chão. 

Outras pontes conectam o corpo com o sumiço,

Outras roupas denunciam o decalque da aurora... é sempre 
aurora dentro da tarde... é sempre solar a estagnação sobre a 
sombra... é sempre sombria a riqueza concentrada dum corpo 
mudo... voz sobre a sístole das quitandas, escolas e saveiros 
esparsos. O corpo aí, então,

crendo-se visível, falível, acachapante na distorção das leis que 
se desculpam. Ou na queda, que é o esperado pela alternativa... 
na questão a antepor-se ao sentimento de retina; na razão 
proporcional e não figurativa dos olhos abertos no peito.

Morar é uma dor também aberta, bailada, tensa, natural.

Não existe viagem para perto... E, nesta horizontalidade que 
aplica o animal ao cântico de respiração, a morada é muito 
mais intenção, concepção delirante, mecanismo, erguer-se, 
vigília do amante, urro... jamais instinto.   
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Bimba ou a suposição do arco na íris 
(o outro imanente)

O impacto é reconhecido no toque de Iúna, de longe, no porto 
da palavra que recepciona o furo.

A roda e entender a humanidade como filha, sem a predileção e  
a vantagem, sem nada possuir além da marca às vezes 
manifesta. O lacre é o que permite identificar a nudez em 
novelo, na rua, geminando as oficinas de filosofia. 

Pra quando se ocupa de fazer o próprio ânimo, a paisagem de 
extremos. O blues na navalha ou vadiagem que amplia, no 
berimbau, a árvore; ou então a lança restituída no imprensar-se 
pelas camadas de atenção, regresso e pândega.  

A gota vem do gelo das partes, das tectônicas, da coreografia 
dos dentes sem óleo

A gota sob o alvará da bifurcação, única modelação da sede no 
cristal exercitado

E o ruído suposto, o traslado do fundamento, as duas aves 
degeladas na gota, o espelho da madeira no púlpito do  
desajuste, dos incisos, dos parques públicos onde se cata o 
golpe interno

A Iúna tem timbre sulfúrico e aquieta a saudade... porque a 
saudade é mais física e engenharia que um berimbau 
desencarnado no banco da praça cheia:

sobre a pedra miúda de fogo que agora é tijolo do viaduto a 
abrigar o que se ejeta e a ação da poesia morna;
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em cima do papel molhado, estilhaçado como o haver.

A roda não gira por ser ilusão; afeiçoa-se por ser amiga da 
morte.

A biriba em arco quer ser roda, não obstante sua metade 
pretensa, vaginal, morada do evento livre.

Ali, geográfico e pulmonar, no convexo esconso

da ladainha e da re-comunicação, do mascarado que gasta a 
alma quando cospe, o urucungo, sabendo-se sumário, imita as 
minhocas e encaminha a lua ao minguamento, ao quarto.
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III

A mundanidade, o marrom, o quiçá;

o impossível empenhou-se em ser mar
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IV

A espera detona os explosivos por não pertencer ao tempo

E, no que não pertence ao tempo,

repassa-o às mãos da realidade

Nas mãos, a certeza da goma, do espanto

mais irresoluto que a inscrição da juventude nos ciclos 
conhecidos

Quereria estar ao lado deste que finda; reconhecer-lhe o 
magenta, a nuance aliviada e continente do magenta... o que 
fica da montanha do dia 

A flor do grito nela se crava; e a espera é a utopia do soldado 
cuja guerra é a própria contemplação, a prática de negociar o 
destino na tela vaga do despertar. O destino à mostra na 
contestação das referências-fóssil. A destinação enquanto o ato

de adormecer a língua no sonho da boca. O relevo sem 
relevância na moenda do tempo... tudo (recurso enfático) 
gravemente confirmado, ferido, alterado porque é necessário; é 
preciso sair de onde se está, apunhalar, de frente, a vocação e 
tê-la informe, transfigurada, de melancolia, mas de fundo 
interino, de dutos, mas de opção por uma trilha em vez de outra; 
é maior precipitar a chuva ainda nas poças urbanas, precipitar o 
pulso inaugural da intuição discreta frente à massa rarefeita da 
fome e da ideia... e a vida, a vida, o emigrante, o ponto, a vez... 
para se fundar a oca talvez não visitada.
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V

Lembra o lago Kivu, no Congo, em Ruanda, na balsa, um pouco 
mais no Tanganica...

onde somos húmus contra a correnteza, onde apagamos as 
luzes da terra.

Receia o Ganges entrando no Orange, a exemplificar a divisão 
das coisas, brilhando o ouro que faz a eficácia contada da bala; 
conforto de calefação dentro da fábula fria.  

Equivale à rota de Francisco em novena que rascunha o pé-de-
juá, o baobá, a vida marcial dos buracos.

Lembra o lago Kivu, quando ela sorri ao filho, mesmo com onze 
cadeados na boca: arrancar-se o pedaço da redução e 
transformar o sal das unhas em jorro de sínteses, ou 
assemelhar o leite aos ossos arquivados na rotina e na 
estamparia.

Foge do idioma para não prever a brincadeira do filho

Foge dos tios e da amizade, prefere os fragmentos de sentido, 
descansa e depois foge.

Aliena o caminho de ferro, Benguelatlântica, o Lobito, a 
curvatura e a invenção das classes.

Equivale aos objetos esfumaçados que enforcam a solidão em 
face da história ausente e dos orifícios do infinito, da 
imobilidade, dos tetos.
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Lembra o escape de energia por entre os dentes porque somos 
Chibinda Ilunga, porque molhamos o carvão para supor o 
magma.

Receia o arame cercando o que seja... como Kalunga dentro das 
arrebentações... lembra as palhas, desistir de comer, 

lembra Palmares. 
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sobre Tiganá Santana

Graduado em Filosofia pela Universidade Federal da 
Bahia, o soteropolitano Tiganá Santana aprofundou-
se nas estruturas linguísticas dos idiomas Kikongo e 
Kimbundo, nos quais compõe, além de também com-
por em Português, Francês, Inglês, Espanhol, e mer-
gulhar no universo da tradução. O seu primeiro ál-
bum, Maçalê, foi o primeiro na história fonográfica 
brasileira em que um autor apresenta canções com-
postas em línguas africanas. Escreveu trilhas para 
peças teatrais baseadas nas obras de Cecília Meireles 
e Bertolt Brecht. Estabeleceu intercâmbio musical 
com o artista Sidiki Condé, guineense radicado em 
Nova Iorque, em virtude de tratar das proximidades 
estruturais da música sagrada afrobrasileira e afri-
cana. Com apresentações nacionais e em território 
estrangeiro, possui um trabalho de compositor, can-
tor e instrumentista (tendo concebido o seu próprio 
violão, o qual denominou “violão-tambor” – com afi-
nação e textura próprias) cada vez mais reconhecido 
entre o meio musical nacional e entre audiófilos in-
ternacionais. Tiganá também intercambia experiên-
cias de arte e investigação com países como o Senegal, 
este, através da Unesco; e já integrou, mesclando sua 
produção lítero-musical e literaturas africanas, a pro-
gramação oficial da Bienal de São Paulo, por exemplo. 
O seu mais recente álbum denomina-se The Inven-
tion of Colour, lançado internacionalmente pelo 
selo sueco ajabu.

tiganasantana.com
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MANIFESTO RUBRO POÉTICO CARTONEIRO
(fragmentos)

- Somos fundadores do fenômeno cartoneirismo no estado 
do Paraná.
- Aliamos literatura, artes plásticas e consciência ecológica, 
utilizando da autonomia para a implementação da proposta 
editorial de descentralização do livro e valorização de todos 
os artistas implicados no projeto.
- Assim como os precursores cartoneiros (o fenômeno 
cartoneirismo advém da iniciativa de algumas edito-
ras utilizarem papelão para a confecção das capas de 
livros. Esse movimento nasceu em consequência da 
crise argentina de 2002 e culminou com a criação da 
Eloisa Cartonera e outras editoras estão sendo criadas 
na América Latina e alguns países da Europa, como Es-
panha e Alemanha), somos latino-americanos e temos 
as mãos e os corações abertos para o mundo, lutando 
por nossa identidade e autonomia cultural, política e 
sócio-econômica.
- O projeto abre novas veredas  editoriais,  buscando  outras es-
tratégias para a gestão econômica, uma alternativa de negócio 
no mundo editorial adequado à realidade atual, oferecendo di-
versidade de preços, personalização de cada exemplar, diálogo 
entre as manifestações artísticas e laços amistosos pelo mundo 
por meio de traduções, produções, apresentações e venda em 
países de outras línguas.
- Temos o vermelho vivo no peito e nos pés (já que estamos 
na cidade da terra vermelha), confiança,  coragem, paixão, 
amor uns pelos outros e grandes aspirações: nosso pigmento 
é intenso.
- Nascemos em 2012, no ano da Lua, símbolo feminino 
como nossa rosa, que representa o sublime da alma; a 
rosa como taça que recebe o orvalho e a chuva em suas 
pétalas, assim é a Rubra Cartoneira, que acolhe a poesia 
da vida e exala o perfume da arte.
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outras obras publicadas pela Rubra Cartoneira Editorial:

Beatriz Bajo
domingos em nós (2012)

Chico César
rio sou francisco (2012)

Karen Debértolis
Prosa de palavras (2012)

Marcelo Ariel
Cosmogramas (2012)

Reynaldo Bessa
Não tenho pena do poema (2012)

MaicknucleaR
As transliterações do ópio (2012)

Wender Montenegro
Livro - Arbítrio (2012)

Anderson Fonseca
Sr. Bergier & outras histórias (2013)


