
les hommes -bêtes  
(notas para um etnógrafo) 

                         rito de nascimento:

                         o ramo de ouro 

                        as minas de prata

apesar do autor, o texto se arrisca para não colher enxertos 

à sua margem. o texto seta não funda colmeias nem países 

(com adjetivos), desarma o lacre e a fábrica de belas artes. 

para quem não basta o miolo ou a carcaça, o texto sugere o 

alarido da ostra

                         rito de iniciação:

                         o ramo de ouro

                         as manias do rapto

apesar do texto, o autor contém a ira ante um mercado de 

erros. lê como se extraísse a casca de  um oríficio. (sem 

armas) o autor se arma ainda que a função não o obrigue: 

estão fartas as peças que imprimem letras, embora autor e 

texto  insistam no marco zero de suas medidas

                         rito de fertilidade:

                         o ramo de ouro 

                         as moedas no caixa

apesar da escrita ou qualquer suporte,  autor & texto  su-

portam a linguagem e a língua. se algum desvio torce-lhes 

a superfície, autor & texto veem aí as coisas e dizê-las (em 

palavra som imagem corpo) é uma questão  entre  outras.  

autor & texto negociam o abismo ou melhor: a montagem 

para trazê-lo às retinas

                         rito de puberdade:

                         o ramo de ouro 

                         a miríade falsa

apesar do leitor, autor e texto deflagram as cápsulas do senti-

do. as máscaras do leitor têm na luta o sinal  de boa vontade, 

suas garras vão ao texto como dardos à fruta:  o que mor-

dem não é carne, mas o que estando ausente se fere ainda 

mais. diante do leitor não há caixa-forte: se a forjassem, autor 

e texto fariam (quando muito) uma chave às avessas

                         rito fúnebre:

                         o ramo de ouro 

                         os foles da palavra  

apesar dos pesares,  autor e texto atiçam as hélices como se 

um – por não ser linhagem sem o outro – expirasse à beira do 

livro (objeto para não conter guelras nem acidentes). nome 

que  se    desse ao texto e seu autor não faria o livro nem a 

página de rosto com que este  nos ilude:   para o autor e o 

texto, a memória é um imposto que se cobra a si mesmo

Edimilson de Almeida Pereira

Observação: O poema acima foi extraí-

do de Homeless (Mazza Edições, 2010). 
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