
 

 

Lista 01 – Professor Landim 
Obra: A Téus pés, de Ana Cristina César 

 
Trilha sonora ao fundo: piano no bordel, vozes 

barganhando 
 

Trilha sonora ao fundo: piano no bordel, vozes 
barganhando 

uma informação difícil. Agora silêncio; silêncio 
eletrônico, 

produzido no sintetizador que antes construiu a 
ameaça das 

asas batendo freneticamente. 
Apuro técnico. 

Os canais que só existem no mapa. 
O aspecto moral da experiência. 

Primeiro ato da imaginação. 
Suborno no bordel. 
Eu tenho uma ideia. 

Eu não tenho a menor ideia. 
Uma frase em cada linha. Um golpe de exercício. 
Memórias de Copacabana. Santa Clara às três da 

tarde. 
Autobiografia. Não, biografia. 

Mulher. 
Papai Noel e os marcianos. 
Billy the Kid versus Drácula. 
Drácula versus Billy the Kid. 

Muito sentimental. 
Agora pouco sentimental. 

Pensa no seu amor de hoje que sempre dura menos 
que o seu 

amor de ontem. 
Gertrude: estas são ideias bem comuns. 

Apresenta a jazz-band. 
Não, toca blues com ela. 

Esta é a minha vida. 
Atravessa a ponte. 

É sempre um pouco tarde. 
Não presta atenção em mim. 

Olha aqueles três barcos colados imóveis no meio do 
grande rio. 

Estamos em cima da hora. 
Daydream1. 

Quem caça mais o olho um do outro? 
Sou eu que admito vitória. 

Ela que mora conosco então nem se fala. 
Caça, caça. 

E faz passos pesados subindo a escada correndo. 
Outra cena da minha vida. 

Um amigo velho vive em táxis. 
Dentro de um táxi é que ele me diz que quer chorar 

mas não 
chora. 

Não esqueço mais. 
E a última, eu já te contei? 

                                                           
1 Essa expressão cujo significado é “sonho acordado” é o título de uma música, 
“Daydream”, de 1969, de uma banda belga nomeada de “Wallace Collection”. A 
referida música possui uma tônica bastante relacionada ao contexto da poesia 
marginal a que Ana Cristina Cesar se associa. 

É assim. 
Estamos parados. 

Você lê sem parar, eu ouço uma canção. 
Agora estamos em movimento. 

Atravessando a grande ponte olhando o grande rio e 
os três 

barcos colados imóveis no meio. 
Você anda um pouco na frente. 

Penso que sou mais nova do que sou. 
Bem nova. 

Estamos deitados. 
Você acorda correndo. 

Sonhei outra vez com a mesma coisa. 
Estamos pensando. 

Na mesma ordem de coisas. 
Não, não na mesma ordem de coisas. 

É domingo de manhã (não é dia útil às três da tarde). 
Quando a memória está útil. 

Usa. 
Agora é a sua vez. 

Do you believe in love....?2 
Então está. 

Não insisto mais. 
 

Sete Chaves 
 

Vamos tomar chá das cinco e eu te conto minha 
grande história passional, que guardei a sete chaves, 
e meu coração bate incompassado entre gaufrettes3. 
Conta mais essa história, me aconselhas como um 
marechal do ar fazendo alegoria. Estou tocada pelo 
fogo. Mais um roman à clé4? Eu nem respondo. Não 

sou dama nem mulher moderna. 
Nem te conheço. 

Então: 
É daqui que eu tiro versos, desta festa – com arbítrio 
silencioso e origem que não confesso – como quem 
apaga seus pecados de seda, seus três monumentos 

pátrios, e passa o ponto e as luvas. 
(Ana Cristina Cesar) 

 
Noite carioca 

 
Diálogo de surdos, não: amistoso no frio. Atravanco 
na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresento 
a mulher mais discreta do mundo: essa que não tem 

nenhum segredo. 
(Ana Cristina Cesar) 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Possível tradução: “Você acredita no amor?”.  
3 Espécie de bolacha. 
4 Possível tradução: romance com chave. 
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EXTERIOR. Dia. Trocando minha pura 
indiscrição pela tua história bem datada. 

 
EXTERIOR. Dia. Trocando minha pura indiscrição pela 

tua história bem datada. Meus arroubos pela tua 
conjuntura. MAR, AZUL, CAVERNAS, CAMPOS e 

TROVÕES. Me encosto contra a mureta do bondinho e 
choro. Pego um táxi que atravessa vários túneis da 

cidade. Canto o motorista. Driblo a minha fé. Os 
jornais não convocam para a guerra. Torça, filho, 

torça, mesmo longe, na distância de quem ama e se 
sabe um traidor. Tome bitter5 no velho pub da 

esquina, mas pensando em mim entre um flash e 
outro de felicidade. Te amo estranha, esquiva, com 

outras cenas mixadas ao sabor do teu amor.  
(Ana Cristina Cesar) 

 
Cartilha da cura 

 
As mulheres e as crianças são as primeiras que 

desistem de afundar navios. (Ana Cristina Cesar) 
 

Preciso voltar e olhar de novo aqueles dois 
quartos vazios 

 
Preciso voltar e olhar de novo aqueles dois quartos 

vazios. 
(Ana Cristina Cesar) 

 
CONVERSA DE SENHORAS 

 
Não preciso nem casar 

Tiro dele tudo que preciso 
Não saio mais daqui 

Duvido muito 
Esse assunto de mulher já terminou 

O gato comeu e regalou-se 
Ele dança que nem um realejo6 

Escritor não existe mais 
Mas também não precisa virar deus 

Tem alguém na casa 
Você acha que ele aguenta? 

Sr. ternura está batendo 
Eu não estava nem aí 

Conchavando7: eu faço a tréplica 
Armadilha: louca pra saber 

Ela é esquisita 
Também você mente demais 

Ele está me patrulhando 
Para quem você vendeu seu tempo? 
Não sei dizer: fiquei com o gauche 

Não tem a menor lógica 
Mas e o trampo? 
Ele está bonzinho 

Acho que é mentira 
Não começa 

(Ana Cristina Cesar) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Licor amargo. 
6 Instrumento mecânico movido a manivela. 
7 O mesmo que: ajustando, combinando, conluiando, conspirando. 

este Livro 
 

Meu filho. Não é automatismo. Juro. É jazz do  
coração. É prosa que dá prêmio. Um tea for two  

total., tilintar de verdade que você seduz, charmeur 
volante, pela pista, a toda. Enfie a carapuça. 

E cante. 
Puro açúcar branco e blue. 

(Ana Cristina Cesar) 
 

VACILO DA VOCAÇÃO 
 

Precisaria trabalhar – afundar – 
– como você – saudades loucas – 

nesta arte – ininterrupta – 
de pintar – 

 
A poesia não – telegráfica – ocasional – 

me deixa sola8 – solta – 
à mercê do impossível – 

– do real. 
(Ana Cristina Cesar) 

 
ELA QUIS 

 
ela quis 

queria me matar 
quererá ainda, querida? 

(Ana Cristina Cesar) 
 

Quando entre nós só havia 
 

Quando entre nós só havia 
uma carta certa 

a correspondência 
completa  

o trem os trilhos 
a janela aberta 

uma certa paisagem 
sem pedras ou 
sobressaltos  
meu salto alto 
em equilíbrio 
o copo d’água 

a espera do café 
(Ana Cristina Cesar) 

 
o homem público nº 1 (antologia) 

 
Tarde aprendi 
bom mesmo 

é dar a alma como lavada. 
Não há razão 

para conservar 
este fiapo de noite velha. 

Que significa isso? 
Há uma fita 

que vai sendo cortada 
deixando uma sombra 

no papel. 
Discursos detonam. 

Não sou eu que estou ali 
de roupa escura 

sorrindo ou fingindo 
ouvir. 

                                                           
8 Qualquer coisa dura e espessa como sola. 
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No entanto 
também escrevi coisas assim, 

para pessoas que nem sei mais 
quem são, 

de uma doçura 
venenosa 

de tão funda. 
(Ana Cristina Cesar) 

 
sexta-feira da paixão 

 
Alguns estão dormindo de tarde, 

outros subiram para Petrópolis como meninos tristes. 
Vou bater à porta do meu amigo, 

que tem uma pequena mulher que sorri muito e fala 
pouco, 

como uma japonesa. 
Chego meio prosa, sombras no rosto. 

Não tenho muitas palavras como pensei. 
“Coisa ínfima, quero ficar perto de ti”. 

Te levo para a avenida Atlântica beber de tarde e 
digo: 

está lindo, mas não sei ser engraçada. 
“A crueldade é seu dilema…” 

O meu embaraço te deseja, quem não vê? 
Consolatriz cheia de vontades. 

Caixa de areia com estrelas de papel. 
Balanço, muito devagar. 

Olhos desencontrados: e se eu te disser, te adoro, 
e te raptar não sei como dessa aflição de março, 
bem que aproveitando maus bocados para sair do 

esconderijo num relance? 
Conheces a cabra-cega dos corações miseráveis? 

Beware: esta compaixão é 
é paixão. 

(Ana Cristina Cesar) 
 

SAMBA-CANÇÃO 
 

Tantos poemas que perdi. 
Tantos que ouvi, de graça, 

pelo telefone - taí, 
eu fiz tudo pra você gostar, 

fui mulher vulgar, 
meia-bruxa, meia-fera, 

risinho modernista 
arranhando na garganta, 

malandra, bicha, 
bem viada, vândala, 
talvez maquiavélica, 

e um dia emburrei-me, 
vali-me de mesuras 
(era uma estratégia) 
fiz comércio, avara, 

embora um pouco burra, 
porque inteligente me punha 

logo rubra, ou ao contrário, cara 
pálida que desconhece 
o próprio cor-de-rosa, 

e tantas fiz, talvez 
querendo a glória, a outra 

cena à luz de spots9, 
talvez apenas teu carinho, 
mas tantas, tantas fiz... 

(Ana Cristina Cesar) 

                                                           
9 Anúncio publicitário que não contém música, apenas voz ou efeitos sonoros. 

recuperação da adolescência 
 

é sempre mais difícil 
ancorar um navio no espaço 

(Ana Cristina Cesar) 
 

arpejos 
 
1 

Acordei com coceira no hímen. No bidê com 
espelhinho examinei o local. Não surpreendi indícios 

de moléstia. Meus olhos leigos na certa não 
percebem que um rouge a mais tem significado a 

mais. Passei pomada branca até que a pele (rugosa e 
murcha) ficasse brilhante. Com essa murcharam 
igualmente projetos de ir de bicicleta à ponta do 

Arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em 
vez decidi me dedicar à leitura. 

 
2 

Ontem na recepção virei inadvertidamente à cabeça 
contra o Beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca 

o bafo seco do susto. Não havia como desfazer o 
engano. Sorrimos o resto da Noite. Falo o tempo todo 
em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca de lagarta 
beijando para sempre o ar. Na saída nos beijamos de 

acordo, dos dois lados. Aguardo crise aguda de 
remorso. 

 
3 

A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o 
gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. 

Viro o rosto à minha própria imagem sequiosa. 
Depois me volto, procuro nos olhos dela signos de 
decepção. Mas Antônia continuaria das rodas me 

desanuvia os tendões duros. Os navios me iluminam. 
Pedalo de maneiro insensata. 

 
 
 


