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Faca
Dizer eu avisei não servia de nada
(na verdade nunca serve)
Como também não resolvia
lembrar que essa faca foi amolada lá atrás
naqueles votos pela família por deus pela pátria
naqueles “pra frente brasil”
daqueles mesmos homens brancos de sempre
sob seus aplausos e suas panelas
que as carteiras de trabalho verde-amarelas
e as pessoas sorrindo nas propagandas
e a modernização e a flexibilização e o futuro
que tanto te empolgavam
na verdade eram isso:
você também se tornar descartável
algum dia como hoje
(Não há nada mais moderno que não ter saída
Não há nada mais flexível que o lombo de um trabalhador
desorganizado
sozinho
Não há nada mais abarrotado de passado
que a palavra futuro na boca daqueles homens)
Saber disso tudo não ameniza
o rasgo da lâmina no meu e no seu salário
Apontar o dedo na sua cara
te responsabilizando pelo sindicato estar fora do baralho

desse jogo de cartas marcadas
não muda esse nosso desamparo
que só a força que não temos juntos pode sobrepor
Na aula de hoje
(essa que não fomos nós que demos)
ensinaram o que é acordo direto com o patrão
por exemplo
uma pessoa que eventualmente não aceite
vivenciará um fenômemo social chamado
desligamento
Lembrando que ainda – atenção! – AINDA
é direito do colaborador não ser por justa causa
Alguma dúvida, turma?
Quem sabe não é hora então praquele café
que nunca tomamos juntos
fazer aqui umas contas
implodir a palavra crise
pode ser pelo zoom
compartilho a tela com uma citação:
“a história da humanidade
é a história da luta de classes”
entre aspas como pede a abnt
e a gente se prepara para os próximos ataques
se organiza
porque esse pegou de surpresa
tanto você quanto eu
e não adiantava dizer eu avisei
na verdade nunca adianta

(– E se eu não aceito, o que acontece?)

Vidro
Tudo tão rápido
que até consigo reconstituir
palavra por palavra
gesto por gesto
embaraço por embaraço
Tudo tão surreal
que o computador novo
e o fone de ouvido novo
e a cadeira de escritório nova
(participações do meu salário nos lucros e resultados)
e a cortina que troquei
pra não dar bandeira vermelha nas videoaulas
e o cartaz do banksy escondido atrás da webcam
e os livros marxistas reposicionados na estante
todas essas coisas juntas olharam a cena
perplexas
como se os restos de músculos humanos
que levam dentro de suas peles duras
tremessem junto comigo
rememorando injustiças parecidas
como se esses seus membros fantasmas
subitamente
fisgassem
Tudo tão vidro
que as poucas palavras que consegui dizer

batiam e
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ecoavam num abismo
cada vez mais nítido
no rosto refletido no monitor
Tudo tão remoto
que a frase que saiu da caixa de som
quase como uma gravação
“não poderemos mais contar com o seu trabalho
a partir do semestre que vem”
tinha um problema de conexão com a realidade
Não se encaixava nem nas outras abas abertas
com os planos pras férias caseiras dali dois dias
o cronograma de aulas do próximo semestre
o boleto do aluguel da casa-nova-perto-do-trabalho
Videochamada encerrada

Tudo tão filme
dois dias, uma noite
um teatro do opressor
e eu plateia chamada pra contracenar
não era sobre mim
não podia ser sobre mim
até que chegou o e-mail do RH
setor de desligamentos
e depois o telegrama
em meu nome
me dando 10 dias pra devolver o crachá
sob pena de multa

Madeira
Senhoras e senhores
muito boa noite
todo mundo me ouvindo bem?
Silenciem seus microfones por favor
Convocamos assim de última hora essa reunião
tendo em vista as várias manifestações
de estudantes descontentes nas redes sociais
pra dizer que lamentamos muito também
a perda desses colaboradores
colegas de vocês
tão dedicados comprometidos
e sabidamente bastante qualificados
mas infelizmente diante dessa crise
não tivemos outra escolha
Gostaríamos de frisar aqui
e garantir pra vocês
que apesar do grande número de demitidos
os nossos processos de desligamento
ao contrário de outras instituições de ensino
foram demissões humanizadas

Parede
Perambulei
de videochamada em videochamada
procurando hipóteses
Revisitei mensagens e-mails
memórias
procurando prenúncios
Reli a carta autorizando o corte
escrita de próprio punho abaixado
procurando deslizes
Mapeei as manchas do teto do quarto
procurando rachaduras
Quebrei protocolos de segurança
e saí desesperadamente escrevendo
pedindo porquês
Dei de cara com paredes
máscaras
distanciamento
e uma lavagem de mãos
longa
protocolar
e torturante

Asfalto
Máscaras engolindo palavras
a distância possível dentro de um carro
Janelas abertas
Nas mãos não os copos de cerveja de antes
mas o álcool gel
Dois homens conversam sobre o futuro
pisando seus chãos desabados
Talvez a nova linguagem seja mesmo essa
um mar de quês hãs ois e desculpas
Talvez hoje nenhum fio de conversa dure
A cidade – filme salvo na memória
pausado há três meses e meio – corta
o encaixe da peça nova do quebra-cabeças corta
o prédio da primeira aula corta
a arma-termômetro apontada pras nossas cabeças corta
o atendente do RH desorientado com tanto trabalho corta
o último absurdo do presidente genocida corta
o cigarro na esquina corta o abraço interditado corta
a máscara no queixo daquele homem no boteco corta
minha rouquidão ignorada no exame demissional corta
E agora, mano, como vai ser?
Oi?
O futuro, que cê vai fazer?

Dois homens brancos conversam sobre o futuro
porque lhes é permitido aqui
Ainda que vivam da venda de suas forças de trabalho
podem fazer planos
continuar em casa
viver um tempo só com o dinheiro da rescisão
seguro desemprego calculado pelo teto
escrever poemas sobre a demissão
repensar a vida os projetos as escolhas
conjugar trabalho com algum sentido
reconstruir o chão com a rede de amigos brancos
provavelmente de forma mais precária agora
desnivelado
trincado
solto
como quase tudo
Conversam sobre o futuro sentados sobre seus escombros
e no filme apocalíptico passando em suas mentes
a câmera capta aquela gaivota de depois da guerra
aquela brisa que sopra nos rostos
de quem conversa olhando a cidade destroçada
suspensa
como imaginavam encontrar São Paulo hoje
como ainda estavam em parte seus bairros
Não sei, mano, como vai ser
(acho que bateu mesmo um vento no meu rosto nessa hora)
mal consegui pensar
TÁ ACHANDO QUE É DOMINGO Ô FILHO DA PUTA?!

A marginal tietê tão cheia como sempre corta
as buzinas os olhares tortos cortam
o país segue
se ergue alicerçado em cadáveres, escombros
e apocalipses que não se enxergam daqui
como sempre

Maçarico
Milhares de braços cruzados na porta da empresa
ninguém entra
até que readmitam todo mundo
Vinte dias de piquete
Revezamento por turnos
Água café e sanduíches
e uma chama que não apaga
Ombro a ombro
o desespero do desemprego pandêmico
com a certeza de poder ser o próximo
a próxima da lista
Faixas de apoio de sindicatos de outros estados
outros países
Noites em guarda
A solidariedade desperta
e rasga seu atestado de óbito forjado
chama que não apaga
Rotatória de histórias partilhadas
Inventário de absurdos
Crachás arrancados do pescoço no fim do turno
E-mails anunciando a demissão
quando acordou da anestesia de uma cirurgia
quando saiu do banho depois do expediente
quando estava no hospital com covid
quando viu que foi removido do grupo de whatsapp
Humilhação transformada em ação

Crises de choro quando volta pra casa
Luta que faz querer sair da cama
chama que não apaga
Sangue nos olhos que assusta dirigentes
Descrença na decisão judicial a favor
(convicção de quem sabe a quem o martelo serve)
Confrontos com a polícia e com fura-greves
armas apontadas
trabalhadores detidos
e uma chama que não apaga
Notícias da nissan de barcelona
noventa e cinco dias de greve
portões da fábrica ocupados
marchas noturnas de apoio da população
(contra a demissão em massa
a reação em massa)
uma coleção de nãos para os acordos podres
até a readmissão com garantia dos empregos
inflamam uma chama que não apaga
Camisas de colaboradores que um dia vestiram
rasgadas cuspidas queimadas
por lesionados hospitalizadas afastados
se dando conta de que a “colaboração” dura
até a empresa terminar de espanar seus corpos
de que só lutar por emprego não basta
Barricada-escola que derruba ilusões
e uma chama que não apaga

Acordos podres na calada da noite
Derrotas disfarçadas de vitórias
Os mesmos bombeiros de sempre
e uma chama que não apaga
por mais que tentem
O fogo se espalha
corre fábrica adentro
bate o ponto junto da readmissão capenga
maquina um amanhã maior
forja nas pausas um metal ainda mais cortante
Sobe país adentro a contrapelo
por fora dos noticiários
contorna as mentiras e as desgraças
solta faíscas
atravessa rios e mares
e aporta na minha tela
qual mensagem numa garrafa
ao invés do papel, um pano
ao invés de palavras, o fogo
Aporta na minha desesperança
nos nossos laços frouxos
na busca de saídas individuais
no desconhecimento sobre quantos fomos
se lesionadas hospitalizados afastadas
perseguidos indesejáveis improdutivas
aporta na solidariedade subjugada pelo medo

na certeza de sermos cobaias
tanto aqui quanto lá
desse laboratório da barbárie 5.0
Novo velho normal
Qual mensagem numa garrafa
ao invés do papel, um pano
ao invés de palavras, o fogo
anunciando que não vai ser assim tão fácil
atraca na minha chama branda
e incinera o desamparo
(poema feito a partir de notícias, relatos e análises sobre as greves na
Renault contra a demissão em massa durante a pandemia de Covid-19,
principalmente nos materiais do Centro de Estudos Victor Meyer e da
rádio Fala Peão. 747 operários/as tinham sido demitidos/as.)

Andaime (ou ‘Prece de um trabalhador
despedido numa demissão em massa
durante uma pandemia’)
senhor
não me deixai cair na tentação
de achar que há um propósito maior nessa injustiça
nem em nenhuma outra
Dai-me, senhor
o dom do entendimento
das coisas como elas são
não movimentações do universo
do cosmos de outros planos
supostamente a me favorecerem
nem alguém no alto fechando uma porta
pra abrir outras
supostamente decidindo por mim
mas sim a descartabilidade de trabalhadores
e trabalhadoras
inventada pelos homens
pelos mesmos poucos homens
e seus descendentes
donos do mundo
há séculos e séculos
criadores desse jogo no qual deus nenhum apita
e onde não há outros planos
a não ser os de exploração e morte

Iluminai, senhor, pra que todos vejam
essa fratura que um vírus deixou exposta
mas que sempre esteve em carne viva
ardendo
Não creio, senhor, nesses todo-poderosos
destruidores do céu e das terras
quando tentam explicar com seus números
os motivos de colocarem tantos de nós na rua
pois sei que falta em suas contas
tudo aquilo que nossas mãos multiplicaram
pra suas contas bancárias
criando banquetes de peixes e frutos do mar
e vinhos franceses e investimentos
não por milagre
mas pela diferença entre o que ganhavam
e o que nos pagavam
Por isso te peço, senhor:
livrai-me do perdão
livrai-me de tudo que me culpabilize
de tudo que tente apaziguar minha raiva
livrai-me de dar a outra face
inflai-me, senhor, de rebeldia
aumentai a minha fé no revide
a única salvação
a única purificação possível
o nosso juízo final
fim dos tempos da exploração do trabalho

Em ti
(cuja onipotência foi forjada pelos homens
geralmente brancos como eu
que não entenderam tuas palavras)
busco respostas
em pé e não de joelhos
Não num altar
onde volta e meia te colocam
mas no chão
de fábricas, de prédios
de depósitos de produtos de limpeza
de carros alugados, de lavouras
numa assembleia
discutindo tuas análises de ancião barbudo
e as de todas todos e todes que falaram depois
atualizando complementando
colorindo tuas palavras nesses dois séculos
por todas as décadas e décadas
uni-vos

A Vírgen de las Barricadas (ou Nossa Senhora das Barricadas) surge num contexto
de luta de professores de Oaxaca, no México. Após uma repressão brutal a protestos
da categoria, foram organizadas inúmeras barricadas de resistência e esta figura
emerge de uma fusão da luta com a espiritualidade popular, numa ressignificação
da Vírgen de Guadalupe. “É um símbolo da fé na luta, de esperança, de unidade”.
Para mais informações sobre essa história clique aqui e aqui.

Tarso de Melo 10:28
“Um gosto vidro e corte”, novo livro de Lucas Bronzatto, está
disponível para ler online e baixar gratuitamente. Nos seus
livros anteriores, sempre me pareceu que havia uma voz – um
grito – que ficava um pouco acima da página. Sobrevoando
os poemas, conduzindo de um a outro e perseguindo o leitor
depois do último verso, dele em diante. Como uma camada
invisível, que escorrega da intelecção, mas contamina nossa
relação com os poemas. Quem já o leu, sabe que Lucas é um
poeta-ativista, em dois sentidos muito precisos: escreve como
parte de sua ação política e escreve para que os poemas façam
agir. Se tem algo como um “eu lírico” nos seus poemas, ele se
confunde com o menino de barba que fala os poemas com o
entusiasmo de quem está no meio de uma batalha. Lucas é um
poeta que escreve a partir da vida – e para a vida ser melhor.
Pois bem, agora esse eu lírico – eu lúcido, eu límpido – enfrenta
a indiferença digital de uma demissão coletiva em tempos de
pandemia e de pandemônio. Como não poderia deixar de ser,
o eu lírico – eu crítico, eu histórico – está puto com o patrão,
com o patronato todo. Está triste e revolto. E responde ao
tempo sombrio com “piedras, noches, poemas”, como ensinou
Leminski, como parte de sua ação na “lucha de clases”. E a
edição, ao incorporar a estética desses tempos de trabalho sem
corpo, de trabalho tela, como nesse poema-capa sensacional
do Daniel Minchoni, deixa tudo com mais sabor de vida e morte,
como diz a canção de que Lucas retirou o título de seu libelo.

Este livreto foi composto à queima-roupa, na tipologia Mate, à base
de muito mate e revolta, em agosto de 2020, enquanto o estado
miliciano fundamentalista brasileiro colocava em prática seu projeto
de genocídio em massa do nosso povo, sobretudo das pessoas pretas,
periféricas e indígenas.
Um ano em que perdemos também Nancy dos Santos, mulher
imensa, pilar da cultura do ABC paulista. Mestra que muito me
ensinou sobre a vida e sobre a arte em tantas tardes de sábado na sua
esquina poética, a quem dedico este livreto, terrível como nós.
Se gostou, espalhe. Ajude a fortalecer a arte nesses tempos tão difíceis
para artistas. Este livreto é gratuito porque é quase um panfleto,
feito pra luta, mas arte é trabalho. Remunere, se puder, quem está
nessa labuta, nas lives, nos livros, nos corres. Por trás do respiro, do
alimento e do refúgio que a arte traz, tem muito trabalho.

