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“O animal que logo sou”
Jacques Derrida

“…os simples piolhos bastam para destruir a ditadura de Sila, um
animalzinho qualquer, um verme, pode comer ao almoço o coração e a vida
de um imperador no apogeu de sua glória.”
Michel de Montaigne

“Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? enfrentemos a
realidade: nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. nascemos, recebemos o
mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem
trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças; no
instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda
crueldade. nenhum animal (...) sabe o que é felicidade ou lazer, após
completar um ano de vida. nenhum animal (...) é livre. a vida de um animal é
feita de miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua.
Será isso, apenas, a ordem natural das coisas? será esta nossa terra tão
pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? não,
camaradas, mil vezes não! o solo (...) é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer
alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o
existente. só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas

vinte vacas, centenas de ovelhas - vivendo todos num conforto e com uma
dignidade que, agora, estão além de nossa imaginação. por que, então,
permanecemos nesta miséria? porque quase todo o produto do nosso esforço
nos é roubado pelos seres humanos. eis aí, camaradas, a resposta a todos os
nossos problemas. resume-se em uma só palavra - homem. o homem é o
nosso verdadeiro e único inimigo. retire-se da cena o homem, e a causa
principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre.
O homem é a única criatura que consome sem produzir. não dá leite, não põe
ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suﬁciente para alcançar
uma lebre. mesmo assim, é o senhor de todos os animais. põe-nos a
trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e ﬁca com o
restante. nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o fertiliza e, no
entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. as vacas, que aqui
vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? e que
aconteceu a esse leite, que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos?
desceu pela garganta dos nossos inimigos. e as galinhas, quantos ovos
puseram este ano, e quantos se transformaram em pintinhos? os restantes
foram para o mercado, fazer dinheiro para jones e seus homens. e você,
quitéria, diga-me onde estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o
prazer da sua velhice? foram vendidos com a idade de um ano - nunca você
tornará a vê-los. como paga pelos seus quatro partos e por todo o seu
trabalho no campo, que recebeu você, além de ração e baia?

Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao ﬁm de modo natural. não
me queixo por mim que tive até muita sorte. estou com doze anos e sou pai de
mais de quatrocentos porcos. isto é a vida normal de um varrão. mas, no ﬁm,
nenhum animal escapa ao cutelo. vós, jovens leitões que estais sentados a
minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de um ano. todos
chegaremos a esse horror, as vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas,
todos. nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. você,
sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, jones o
mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de
caça. quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, jones amarralhes uma pedra ao pescoço e joga-os na primeira lagoa.
Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa
existência têm origem na tirania dos seres humanos? basta que nos livremos
do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso.”
George Orwell, A Revolução dos Bichos.

retrato anômalo
para kevin carter
sobrevivo grande parte da vida dentro de uma águia de aço e minha
existência se resume às lentes e aos flashes de uma fotografia.
o meu corpo sangra ao longo das linhas dos mapas.
as geografias que retrato são como estilhaços de vidro.
cada momento é um pedaço de existência esvaindo-se no vento.
tenho um corpo frágil e é impossível sustentar tantas misérias.
a minha mente está em constante estado de convulsão
e não sei até quando vou suportar tudo isso: dores invisíveis
e sangue vertendo como uma espuma de bile, ou cianureto,
que aos poucos vai derramando sobre os solos áridos.
para suportar tantas dores e angústias sou dominado por anfetaminas,
que um dia me levarão para suas órbitas, lá onde tudo é deserto e mudo.
onde um dia eu também vivi.
diante desta fotografia que ora te ofereço,
essas sílabas vivem sem razão para existir,
e sua voz é como um zumbido em meu ouvido vindo de uma terra seca e
rarefeita de pó, tão inaudível quanto os deuses nas catedrais subterrâneas
medievais ou aqueles presos em sarcófagos e soterrados nas profundezas
do vale dos reis ficando lá para sempre como demônios do meio-dia.
eu poderia mudar o foco deste gesto, pois os morcegos vivem gritando em
meu ouvido todos os dias, como vampiros chupando o sangue de um
esquálido sem território.
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vivo no limite entre vida e morte. a condição humana me apavora.
o mundo me asfixia de uma forma ou de outra. morrerei por vontade própria.
com a mesma existência embora com forças contrárias ao homem lá de cima,
sentado numa poltrona vendo quieto tudo acontecer, nessas terras inférteis de
pura desolação dentro de um planeta estéril sob este céu que ora me apedreja,
ora trata-me com falsa benevolência, afetos e indulgências…
somos do the bang-bang club. faço parte de vozes contra o apartheid.
nossos corpos lutam contra os noventa por cento de pretos sendo evacuados
das ruas às seis da tarde. enquanto isso os outros dez por cento tingidos de
neve vivem livremente como corvos.
vejo agora uma criança sendo mirada por um instinto abutre. queria que
estivesse brincando no parque com seus amigos. e eu eternizando sua
existência pela lente de uma fotografia. seria belo se fosse uma fábula.
ninguém escapa aos estilhaços de balas e pólvoras e suas cápsulas
espalhadas em ruas lamacentas e guetos de ayod. nem o ingênuo e o
igualmente faminto abutre escapa. a imagem da tragédia desnuda-se de
palavras. em ayod hamlet no sudão é puro pesadelo, é como espectros nos
assombrando todos os dias nas esquinas da vida pela lente de uma
ampulheta. a desnutrição não passa de uma metáfora para uma realidade
muito mais cruel. a morte é um espelho em refração permanente como os
estilhaços de um meteoro.
Esta saudade me corrói por dentro.
ken!, em breve estaremos juntos, nos encontraremos antes mesmo do
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entardecer. em breve seremos esquecidos como poeiras lançadas ao vento.
fique tranquilo. as pessoas esquecem tudo muito rapidamente e até mesmo
as coisas mais escabrosas. dorme sossegado.
queria ser de outra espécie. não posso. tenho forças limitadas.
caminho sobre terrenos tortuosos ao longo de grandes depressões
com fazendas cercadas de arames furando o meu corpo.
quero ir embora meus amigos ken, greg e joão, eu quero, lá fora o mundo é abjeto.
queria salvar uma vida a cada novo voo. mas não consigo por ter forças limitadas.
queria ser um pássaro para voar por entre as planícies e levar alimento para as
terras esquecidas e famintas. o mundo à minha volta não faz mais nenhum sentido.
sinto minha carne sendo comida por sanguinários canibais. são muitos e
estou sozinho nesta estrada escura e sombria.
estou sendo dominado por anfetaminas. a minha vida está fazendo pouco
sentido nessa terra de loucos e dementes. vivo constantemente com culpas
alheias. um de meus melhores amigos morreu antes mesmo de eu poder
dar-lhe um último abraço de despedida.
estou deprimido, sem telefone, sem dinheiro para o aluguel, sem dinheiro
para ajudar as crianças, sem dinheiro para as dívidas… dinheiro! sou
perseguido pela viva lembrança de assassinatos, cadáveres, raiva e dor;
pelas crianças feridas ou famintas; pelos homens malucos com dedo no
gatilho, muitas vezes policiais, carrascos… se eu tiver sorte, vou me juntar ao
ken.
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naquele dia estava num terreno que se resumia a corpos esquálidos em meio
a detritos e lama. não havia espaço para aviões e burgueses. não estava num
espaço para principiantes. já há muito tempo o meu corpo vive no limite.
barreiras são fincadas de forma instransponível. nunca fui personagem de
um livro de ficção. embora a realidade não passe de metáforas e fantasias
monstruosas. todos os dias o meu coração sangra, por mais que eu não
queira. não sou adepto do sadismo perverso. aprecio o prazer e a vida em
liberdade. se retrato o horror é porque estou inquieto e gostaria de ver outra
imagem de beleza e paisagem, bela e feliz, com o canto dos pássaros e o
balé das águas, e sentir o cheiro das folhas secas caindo no chão da floresta
nas diferentes geografias dos mapas.
estou aqui contemplando esta cena. ninguém escuta o meu grito. fico aqui
falando para ouvidos moucos. como não tenho com quem conversar falo em
monólogo. o meu instinto é incontrolável. fiquei ali cabisbaixo vendo aquela
imagem, um corpo esquálido arrastando-se no meio dos detritos, e depois
perguntei-me: por que este mundo me deixa nesta situação, neste abismo?
não sou vulgar e meus instintos não se resumem a hábitos necrófagos.
venho aqui para restaurar um novo mundo com outros aromas e te mostrar
uma nova imagem sob outra perspectiva de minha vida e existência. não sou
apenas comedor de carne nem vivo a vida inteira sobrevoando cadáveres.
tenho vida longeva. posso ser um operário para outros trabalhos braçais
durante um bom tempo e depois viajo para outras planícies e terras
desoladas levando os mesmos propósitos. sou civilizado. sou filho dos
hieróglifos e posso ser tua mãe para cuidar-te assim como faço com os meus
próprios filhos que vivem além das montanhas para não serem comidos por
predadores e canibais rastejantes.

12

como fêmea fui fecundada pelo vento durante o voo. o início de minha
existência é pura poesia.
protejo os sarcófagos no corpo de ísis com minhas asas.
também sou totalmente transformado em ísis para sobrevoar e proteger o
corpo de osíris.
o pequeno abutre estava ali cumprindo sua missão sobre esta terra de
suicidas. por puro instinto vive limpando toda nossa grande podridão para
deixar este chão arejado.
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espetado
a ciência me espeta com suas agulhas malditas.
logo eu que limpo tanta podridão,
vivendo em subterrâneos escusos
em meio a um esgoto caudaloso.
veja como sua barganha é infame:
eu salvo sua vida com antídotos
ao sangrar minha pele e esfacelar meus ossos e mandíbulas
enquanto você me esquarteja em pedaços,
prendendo-me em seus laboratórios e suas grades de ferro
como a prisão de alcatraz;
ou aquela nos mares gelados das ilhas hobben;
nas janelas com barras de aço da bastilha;
nos muros de pedras intransponíveis de shawshank
ou em cima dos terrenos inférteis entre os rochedos
nas impenetráveis florestas da ilha do diabo
no oceano da guiana francesa…
enquanto você salva sua vida às minhas custas
dou-te minhas experiências
e ao mesmo tempo estrangulo meu corpo e vísceras.
como dói.
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o pio dos corvos
precisamos do vento.
este é o único jeito de conquistarmos o amor e o coração de uma donzela.
lá, no alto dos penhascos, onde o céu é azul e o sol é quente.
às vezes perdemos uma disputa e o amor se esvai por entre os dedos.
aí ficamos sozinhos e tristes.
juntos com nossas fêmeas cuidamos de nossos filhos.
alimentamos os pequeninos,
protegemos-lhes com nossas asas mesmo sendo pequenas e frágeis.
e só depois de alguns meses é que deixamos voar sozinhos para caçar.
vivemos em um mundo turbulento. poucos nos compreendem.
outros vivem nos usando para fazer suas comparações idiotas.
mas sequer sabem uma única anedota sobre como vivemos.
repetem como papagaios
ou arrotam restos de sílabas como lavagens jogadas aos porcos.
nossa vida não é nada fácil. não temos vidas de burgueses.
comemos de tudo, desde carniça, vermes e moluscos,
até grandes lebres e cordeiros jovens,
na falta de outros alimentos
matamo-los com nossos bicos maciços e pontiagudos.
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somos escorraçados por causa de nossa cor,
do nosso aspecto sinistro,
do nosso grasnido lúgubre,
do gosto pela carniça como forma de sobrevivência.
por tudo isso, carregamos um peso enorme e quase insuportável para
segurar sobre os nossos ombros, pequenos e magros.
e do outro lado também temos que sustentar o peso das superstições alheias,
como seres de mau agouro. isso faz com que nos matem sem piedade.
e nos sufoquem e assolem com todas as suas tragédias humanas.
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lá em cima
sou sempre o último a comer quando todos já foram embora.
agora só me resta a carcaça.
de longe, fico faminto e com medo, vendo tudo.
devoro a carniça, não disponho de outras migalhas.
tenho que esperar minha vez,
porque sou mais fraco do que a temível ave de rapina vinda dos andes.
também tenho que esperar a vez do condor,
ave feroz, de garras agudas e poderosas,
capaz de estraçalhar bicho de todo o tipo.
e eu tenho corpo pequeno, não ataco animais vivos,
salvo os corpos agonizando iguais ao menino sudanês.
ainda assim conseguiu sobreviver a todas as nossas misérias,
lá, naquela terra seca e árida, cujas sementes só caem do céu
furando o estômago.
desprezo carne podre viva,
só me alimento de carniça. sabe, car-ni-ça.
vivo longe das multidões.
transito em pedaços de mapas.
sou um animal solitário,
como um nômade.
cuido da prole com minha companheira.
um, cuida da comida; o outro,
da vida que vai nascer qualquer dia
junto com o sol.
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gostamos do entardecer.
há um respeito pelo território alheio
sem necessidade de geografias.
a vida nasce em terras incertas.
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odores ao vento
não vivo melhor que um rato.
todo mundo tem uma forma de sobreviver.
como carne e bebo sangue.
minha vida fica ameaçada desde os primeiros dias.
quando não sobram tetas, morro por inanição.
para sobreviver nesta terra insana, finjo-me de morto.
durmo na estopa com meus irmãos. tantos fazem isso.
sou imune, não me venha com seu veneno.
posso comer todas as cobras existentes no mundo.
com isso, deixo o mundo com menos ácido sulfúrico,
arsênico, mercúrio e monóxido de carbono.
cheiro repugnante é minha tática de vida.
existem outros odores e cheiros.
para sobreviver, lanço minha secreção fétida. mas só por isso.
tenho pouca visão e mobilidade,
por isso sou morto atropelado pelas luzes dos faróis.
com todos esses holofotes, morrerei outras vezes.
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cão magro
sou um cachorro magro, passo fome todo tempo.
pulo poças d'água para abrir caminho na selva.
tenho pernas longas mas troto desajeitado.
caço presas nas margens dos rios e lagos,
detesto as cidades com suas ruas lamacentas.
não flutuo sobre as águas,
mas dou botes certeiros como índios lançando zarabatanas.
não tenho bom olfato como os cães.
para alimentar-me uso minha visão penetrante.
sou um animal do crepúsculo e também da noite.
enxergo a vida e o perigo,
na penumbra do entardecer e nas noites de céu de estrelas.
neste tempo seco, minha comida fica longe da água.
assim, vou para o mato ralo.
solitário e com movimentos apressados dou passos iguais.
quando cansado, dou uivos sinistros e prolongados,
para espantar os homens.
sinal de mau agouro, eles dizem.
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equívoco. busco companhia
nesta terra de corpos separados.
na escassez, como lagartos e roedores.
às vezes muda a hierarquia. então, sou caçado
por homens e matilhas de cães.
até por um esporte estúpido, por vingança ou precaução.
por depredar seus galinheiros escondidos dos lobos.
ninguém sabe disso.
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[hã]-verso
eu
sou aquele
ao seu lado.
veja-me.
ao emitir minha voz profunda não precisa ter medo.
só quero livrar-me dos inimigos, caçadores e canibais.
somos filhos dos mesmos avós.
nossas distâncias são grandes,
porque não gosto do rumor do tráfego nem de suas buzinas enfurecidas.
prefiro saborear os brotos de bambu no silêncio das montanhas do congo
sou pacato, assim como o meu bando.
só não gosto de perturbações.
será que não vê o mundo já cheio de ruídos?
pra que tanta hostilidade, esta linguagem beligerante,
cheia de segregação…
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nossos filhos têm brincadeiras iguais.
veja do outro lado o seu antepassado.
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despedaçando cipós
entre folhas e cipós caminho.
corro pela vegetação densa.
num piscar de olhos posso ter um encontro violento com a onça,
à minha espreita.
entre pares,
o nosso amor vem com a estação das chuvas.
depois disso nossos pares vivem solitários por entre flores tropicais.
não ando em bandos como seres em lugares sombrios,
cercados de códigos secretos.
perambulo solitária em locais escuros,
como tenho ouvido e olfato aguçados,
posso ouvir o perigo e os odores mais tenebrosos.
minha comida é escassa
assim como nas areias africanas
e continentes esquecidos.
na falta de outros alimentos,
como pedaços de cacau e cana de açúcar
deixados outrora por escravos após um trabalho longo e pesado.
bebo muita água para não morrer de sede,
num rio mais próximo e limpo.
fico alerta,
há sempre predadores na tocaia
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querendo me devorar antes de minha sede.
as trilhas são sempre perigosas.
por mais que se busquem novos atalhos,
não há outros caminhos.
a água do rio nunca espera.
o meu fôlego é curto. por não ter tanta força, abaixo a cabeça.
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queimadas
diante deste chão ardente,
quando a terra queima
eu como até cobra queimada
para alimentar um estômago sem escolha.
o homem tem medo de faltas,
eu, com minha coragem, enfrento a fome
entre galhos ressequidos num piso de carvão.
no sertão agreste
plano com meu bico grande.
não sou um pássaro malvado
nem o meu irmão.
temos nossos instintos e
esta é a nossa natureza.
ao ver a roça e a lavoura em cinzas,
solto um canto triste e voo.
saio pra caçar e não encontro nada
por entre essas chamas e escamas
como tripas de galinha torradas num fogo a lenha.
neste chão de paradoxo
invernando o tempo

34

a roça ressurge como plantas esperando a chuva.
troco pedaços de carvão pela carne macia dos burregos
comendo capim em meio a pântanos e charcos
entre despenhadeiros e depressões.
não confunda!
não sou malvado nem valentão:
vivo no sertão.

35

sozinho e sem pele
vocês me deixam no deserto
como bode expiatório
para sanar todas as suas mazelas.
uma fé molhada de sangue.
há outros que preferem comer minha carne seca
estendida no varal.
há outros, pastores, cuidando do rebanho
sob um sol escaldante.
há outros…
mas o corpo continua lá no deserto e sem pele…
em estado de expiação.
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ritmo lento
sigo devagar.
por isso vejo da terra branca os carros com suas buzinas enfurecidas
e também a mudança das cores dos semáforos.
sinto o arder do sol
e vejo as cores do crepúsculo desenhando o céu.
os pombos nas avenidas comendo detritos num chão de pedra e graveto
e os lagartos rastejando sobre os galhos secos das árvores.
os portões das escolas abrindo
e na faixa branca os velhos com bengalas amparados pelo novo
passando juntos para o outro lado da rua,
enquanto isso os zeladores limpam os vidros no 25° andar da avenida
arborizada.
há um ninho de gaivota no coqueiro coberto com galhos secos
e na padaria a fila do pão.
do outro lado da rua os homens recolhendo o lixo.
e as mulheres com terços nas mãos conversando em frente à porta da
catedral.
a pipoqueira estalando pipocas coloridas
e gomas de mascar são vendidas num tabuleiro.
homens e mulheres tomando cerveja
e comendo churrasquinho em botecos apertados
com cadeiras e mesas de plástico junto ao fogo de carvão.
a menina se lambuza de sorvete
e o menino saboreia o leite materno da mãe
sentada no banco da praça onde as crianças brincam na escorregadeira
e os idosos com olhar distante descansando as vértebras.
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em menos de três minutos treze folhas ainda verdes caíram sobre o calçadão
e os bancos de madeira.
as lojas vão ficando cerradas
e os urubus tiram um cochilo nos fios dos postes ao longo das calçadas.
as lâmpadas são acesas como pequenos vaga-lumes
e os automóveis acendem seus olhos intermitentes
como serpentes noturnas.
depois de duras horas já andei meio metro.
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garanhão da mesopotâmia
com o meu galope colonizaram a américa.
hoje, sou mais conhecido por minhas mutações pré-históricas
do que minhas alterações genéticas na era cristã.
raças foram separadas pelos homens.
em suas ilusões baratas eles dizem:
és grande e robusto!
isso para aguentar o peso de tua armadura
em trincheiras escusas
e também essas tuas esporas para teus rodeios estúpidos
sangrando minha barriga.
com minhas patas ligeiras
escuto com dor nos ouvidos
o coice dos fuzis em todas as direções.
sinto o cheiro de pólvora, enxofre e ferro queimado.
é preciso força para aguentar este deserto indiferente.
sou ligeiro para a caça de raposa e lebre nos pântanos.
rápido para o esporte.
forte para puxar carroça em ruas sem lei,
arar a terra nesse chão esquálido.
sou alimento para os seres de mandíbulas.
eu sei,
quando você quer dizer puro-sangue-inglês.
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céu peregrino
vivo sem direção
diante deste céu peregrino.
mal posso aterrissar
em meio a este chão com estilhaços de vidro
em todas as direções.
por isso plano sobre as planícies ao longo dos paredões de pedra
e pouco enxergo com estes meus olhos caindo gotas de neve.
este céu estranho:
estranho.
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sem mapa
perambulo por todas as geografias.
grande parte de meus irmãos livres são mortos
nos grandes centros urbanos.
desaparecem muitas vezes sem explicação,
como os meninos e meninas ainda em tenra idade.
diante deste céu cinzento das metrópoles,
passo com meu bando,
com nossa garrulice abafada pelo rumor do tráfego.
o bicho-homem sempre deixa cair sementes no chão
como migalhas,
por isso vivo próximo dele pegando os restos e as sobras moídas.
mesmo com todos esses enlatados, ainda restam alguns cereais.
se esses povos grotescos morrerem por falta de trigo, cevada e aveia,
morrerei junto no mesmo sarcófago.
fico perto desses seres bípedes que vivem perto das moscas,
que também são meus alimentos.
mesmo não querendo, fico ao lado destes povos duros como pedras,
destilando poluição para atrair moscas que resistem a esta atmosfera
e comem resíduos alimentares deixados pela civilização bruta.
aí chega a minha vez
de comer esse inseto de vida curta.
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como tantas aves tragadas e extintas pelos grotescos,
eu também seria tragado e extinto,
se não fosse minha capacidade de adaptação
a lugares tão hostis e a alta natalidade dos meus filhos,
na paisagem cinzenta dessas metrópoles.
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ouvi alguém dizer que o tal ser humano
queria um dia ser eu e viver na natureza.
mesmo com todas essas agruras pelas quais
eu e meus irmãos passamos todos os dias.
também me disseram que ele queria ser outros animais:
rato, abutre, gavião, cão, cobra, porco-espinho, gambá…
será assim a lei da natureza?
há outra terra igual a nossa, exatamente igual, desgraçada e pobre,
que gerou até mesmo os filhos mais ingratos.
daqui posso ver um céu ensolarado e encantado como o paraíso.
parece um arquipélago grego.
há uma festa interminável.
no jardim, um carinhoso mar de esmeralda, bate tranquilo nas margens.
árvores altas, lindas, exuberantes com sua florada, balançando com o
vento, um farfalhar tranquilo. a relva arde com vívidas flores aromáticas.
bandos de passarinhos cruzam o ar, sem medo,
vindo pousar no meu ombro com segurança e suas asinhas meigas.
nesta terra feliz não há ciúme nem inveja.
os animais não atacam ninguém tamanho é o seu amor, em meio aos
lindos bosques e florestas virgens, ao mel das flores e ao leite dos
animais.
o trabalho é pouco, sem esforço.
lá na nossa terra não se consegue mais assistir ao sol
com lágrimas nos olhos…
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eu infestei com minha presença essa terra, que um dia era feliz e sem
pecado.
agora, passaram a molestar os animais, e estes fugiram para a floresta e
tornaram-se inimigos. cada um a seu jeito começou a lutar pela
separação, autonomia, individualidade, pelo teu e meu.
um dia acordei, com esse meu instinto animal.
e tive plena certeza de que se tratava
apenas de o sonho de um homem ridículo.
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