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1.   Entrevista    😎�💥   
 
 
Thiago  Gallego: opa,  saltando  do  439  e  correndo  pra  casa.  vou  ficar  menos  presente  pelos                
próximos   15min,   mas   rola  
 
Lucas   Matos:    sinto   pelo   atraso.   tava   pagando   o   aluguel.   já   tô   aqui  
 
Gallego:    ninguém   vai   te   amar   tanto   quanto   o   locador  
Gallego:    *locatário  
 
Lucas: deus  me  dibre.  a  fdp  da  imobiliária  envelopou  mal  a  conta,  fodeu  o  código  de  barras.                  
tive   que   recorrer   a   uma   outra   via   por   email  
 
Luiz   Guilherme   Barbosa:    vamos   começar?!  
 
Lucas:    por   mim   ok  
 
Guilherme: a  primeira  pergunta  q  a  gente  quer  colocar  é  como  funciona  isso  de  a  bliss  hj  (ou  a                    
partir   de   qd)   ser   um   coletivo   a   distância,   como   é   que   é   essa   prática   de   fazer   junto   pela   internet  
 
Jessica  Di  Chiara: clarissa,  o  gallego  e  o  lucas  tão  sempre  presentes  aqui  pelo  rio,  a  gente                  
sempre  se  encontra  nos  eventos  de  poesia  e  nos  bares  e  ficamos  sabendo  pela  boca  deles  da                  
existência   mítica   de   vc   e   do   márcio.   qnd   vcs   vão   aparecer?!  
 
Lucas: bom,  com  a  internet  eu  n  sei  se  a  distância  espacial  fica  sendo  o  maior  desafio.  a  gente                    
fez  reuniões  por  skype  algumas  vezes  e  ia  tentando  se  arranjar  com  isso  e  com  grupos  em                  
redes  sociais.  a  questão  que  se  soma  a  essa  é  a  do  tempo,  de  como  sincronizar  4  cotidianos                   
bem  diferentes.  ainda  mais  levando  em  conta  que  todos  nós  trabalhamos  isso  pode  ficar               
relativamente  complicado.  agora,  é  uma  alegria  bem  grande  assim  o  momento  do  encontro              
possível  
 
Lucas:    a   clarissa   é   uma   invenção   nossa,   na   verdade.   pronto,   revelei,   galera  
 
Clarissa  Freitas: na  verdade,  gostava  quando  a  gente  tava  junto  nos  bares  fazendo  listas               
malucas  de  quem  a  gente  convidaria  pra  montar  nosso  primeiro  projeto  que  foi  a  revista                
impressa.  
 
Guilherme:    como   é   que   foi   essa   separação?   quero   começar   pelo   drama  
 
Márcio  Junqueira: guilherme,  a  bliss  em  determinado  momento  virou  um  coletivo  a  distância,              
mas   éramos   presenciais,   rs  
 



Clarissa:    sem   eles   eu   não   existo   pronto   falei  
 
Jessica:    kkkk   adoro   1drama,   mas   nada   melhor   q   comédia   romântica   né   gnt   pfvr  
 
Gallego:    cheguei.   
 
Lucas: foi  uma  coisa  de  tocar  a  vida.  o  marcio  terminou  o  mestrado  e  quis  voltar  pra  bahia,  a                    
clarissa   começou   com   a   paixão   por   paraty  
 
Jessica: mudou  inclusive  de  nome,  né?  a  bliss  não  tem  bis  é  de  antes  ou  depois  da                  
"separação"?  
 
Marcio:    bliss   não   tem   bis   é   pós-separação   de   bens  
 
Lucas:    tem   02   coisas   importantes:   01.   o   thiago   chegou   já   nessa   dinâmica  
 
Gallego:    na   bliss   eu   nem   existia  
 
Marcio: quando  era  só  bliss  (2008-2009)  a  gente  se  encontrava  toda  quinta-feira,  que  era  o  dia                 
da   oficina,   e   ia   prum   barzinho   na   tijuca   fazer   pauta,   falar   mal   da   vida   alheia   e   ler   poemas   novos  
 
Lucas:    02.   a   gente   quis   continuar.   a   bliss   era   um   projeto   de   revista   de   número   único  
 
Guilherme:    era   o   msm   barzinho   sempre?   qual?   (mapear   os   bares   é   muito   importante)  
 
Marcio:    eu,   luc   e   clara   nos   conhecemos   numa   oficina   do   carlito   azevedo,   na   uerj,   em   2007  
 
Gallego:    um   bar   ali   na   praça   varnhagen  
 
Clarissa: íamos  pra  vários  bares,  mas  o  do  coração  era  esse  na  varnhagen.  o  bar  ainda  existe                  
e   tem   um   relógio   que   os   números   são   ao   contrário,   tem   azulejos   azuis,   clima   gostoso   
 
Marcio:    eu   fazia   mestrado,   luc   e   clara   estavam   acabando   a   graduação,   os   3   uerjianos  
 
Lucas:    isso,   a   oficina   do   carlito   era   parte   de   um   programa   chamado   "escritor   visitante"  
 
Marcio:    sim.   mas   a   ideia   da   revista   veio   exatamente   depois   q   acabou   a   oficina  
 
Guilherme:    foi   a   primeira   produção   do   coletivo?  
 
Lucas:    sim  
 
Marcio: eu,  luc  e  clara  -  era  aniversário  de  alguém  q  não  lembro  -  ficamos  brincando  de                  



inventar  uma  revista  absurda,  fizemos  uma  lista  ultrapretensiosa,  que  acabou  sendo  o  elenco              
mesmo   da   revista   (com   exceção   da   adélia   prado   e   da   alice   ruiz)  
 
Lucas:    a   gente   já   falava   em   fazer   um   blog   do   coletivo,   mas   isso   só   rolou   a   vera   em   2012,   acho  
 
Marcio:    o   blog   é   de   2013,   eu   lembro   pq   eu   já   tinha   mudado   de   apartamento,   rs  
 
Jessica: e  vcs  conseguem  explicar  p  q  os  três  se  juntaram  a  partir  da  oficina  do  carlito?  ou  já                    
eram  amigos  antes?  o  q  rolou,  qual  foi  o  estalo  que  fez  acontecer  a  ideia  (ou  melhor:  quantas                   
cervejas   foram   necessárias   para   a   bliss   nascer?)  
 
Lucas:    foi.   o   primeiro   projeto   tinha   umas   ideias   absurdas   tipo   mangá   poético-erótico  
 
Lucas: pô,  foi  junto,  acho.  a  gente  foi  curtindo  as  coisas  que  os  outros  levavam  para  a  oficina  e                    
começou   a   se   aproximar,   a   notar   algumas   afinidades  
 
Marcio: da  minha  parte  eu  posso  dizer  que  o  luc  e  a  clara  eram  os  mais  bonitinhos  e  escreviam                    
melhor  na  oficina,  na  real  eu  nem  queria  um  projeto  de  poesia,  pensei  que  ia  desenrolar  um                  
ménage,   mas   depois   me   desiludi   dessa   ideia   e   acabei   ficando   com   a   poesia   mesmo  
 
Jessica:    a   poesia   tem   disso,   de   ser   coisa   de   gnt   meio   derrotada,   marcio.   entendo  
 
Marcio:    né?  
 
Jessica:    thiago,   e   vc   nessa   época?   fazia   o   q   da   vida?   tava   no   ensino   médio?   (eu   tava!)  
 
Gallego: tava.  eu  era  aluno  do  lucas.  lembro  de  chegar  em  casa  e  falar  "mãe,  meu  professor  tá                   
lançando  uma  revista  com  a  adriana  calcanhotto".  mas  nem  fui  no  lançamento  e  fui  ler  a  bliss                  
pouco   depois  
 
Clarissa: eu  era  muito/sou  muito  dispersa  na  minha  paixão  pela  poesia,  os  meninos  me               
capturaram   no   laço   na   real  
 
Lucas: era  engraçado,  porque  oficina  de  poesia  rola  muita  gente  doida,  q  nem  nós.  tinha  um                 
cara  de  pernambuco  que  era  massa,  que  era  o  jura.  e  tinha  o  daniel  massa  com  quem  a  gente                    
já   fez   várias   coisas.   eu   sempre   curti   editar   o   daniel  
 
Marcio: verdade,  eu  tb  queria  pegar  o  massa,  mas  nunca  rolou  :(  eu  peguei  tão  poucos  poetas,                  
minha   área   de   atuação   é   mais   artes   visuais   e   cinema,   rs  
 
Lucas: esse  mesmo.  e  fez  o  poema  fantástico  "daniel  massa  não  tem  nome  de  poeta"  que  a                  
gente   editou   a   três   vozes   na   revista-disco  
 



Guilherme: isso,  foi  assim  que  conheci  vocês. foi  em  2014,  no  real  gabinete.  lembro  que  o                 
lucas  abriu  a  fala  com  o  thiago  do  lado  dizendo:  "vocês  acreditam  que  o  thiago  gallego  nasceu                  
depois   do   plano   real?".   
 
Clarissa:    Kkkkkkk  
 
Lucas: mas  a  gente  foi  falar  sobre  a  revista-disco,  né?  e  acho  que  essa  fala  tinha  relação  com                   
o   formato   do   cd.  
 
Guilherme: isso!  era  aí  que  eu  queria  chegar,  lucas.  a  revista-disco  foi  o  que  veio  depois  da                  
revista   impressa?  
 
Gallego:    isso.   a   ordem   foi   mais   ou   menos   (pulando   umas   coisas)  
 
Lucas: de  um  ponto  de  vista  a  ideia  da  revista-disco  é  uma  coisa  nova.  mas  o  formato  do  cd                    
para   a   geração   do   thi   já   é   tecnologia   obsoleta  
 
Marcio:    entre   a   revista   e   a   revista-disco   teve   os   saraus   que   a   gente   fez.   no   rio,   e   em   cachoeira  
 
Gallego:    revista   impressa   (2009);   blog;   encontros   de   leitura   (2012   e   2013)   e   revista-disco  
 
Marcio: a  ideia  da  revista  de  2009  era  fazer  um  único  número  mesmo  e  acabou.  a  gente                  
brincava   dizendo   que   com   25   anos   de   revista   a   gente   podia   fazer   uma   tropicália   2  
 
Lucas: então,  se  n  me  engano,  começou  na  uerj,  na  coart.  a  prof  ilana  linhales  estava                 
administrando  a  coart.  ela  que  criou  o  modelo  de  gestão  que  hj  inclui  profissionais  como  o                 
marcelo  reis  de  mello,  para  planejar  oficinas  e  atividades  culturais  dentro  da  universidade.  e               
daí,  a  gente  n  se  via  mais  sempre,  mas  continuava  amigo  e  continuava  cada  um  fazendo  suas                  
coisas   de   poesia  
 
Guilherme:    que   é   único!,   muito   importante   ter   a   coart   ali.   
 
Gallego:    e   nessa   época   luc   dava   uma   oficina   de   poesia   na   coart   também  
 
Jessica: que  time  nesse  encontro!  com  dimitri  br,  marília  garcia,  leonardo  gandolfi  e  angélica               
freitas  
 
Marcio:    foi   durante   as   jornadas   de   junho,   né?  
 
Gallego:    foi   sim  
 
Marcio:    eu   lembro   do   luc   me   ligar   no   dia   20   de   junho,   perguntando   se   eu   tava   bem  
 



Guilherme:    18   de   junho   de   2013!   pois   é  
 
Marcio:    que   ele,   gal   e   angélica   tinham   levado   mó   carreira   da   polícia  
 
Gallego:    foi   uma   semana   bem   pesada,   na   real.   e   durante   as   gravações   da   revista-disco  
 
Clarissa:    foi   bem   legal,   eu   nem   quis   ler   pra   não   ter   úlcera,   morro   de   nervoso   de   ler   em   público  
 
Jessica:    e   nesse   evento   quem   era   o   público   de   vcs?  
 
Gallego: a  faixa  da  angélica,  por  ex,  parece  muito  atravessada  pela  experiência  do  dia  20  que,                 
acho,   foi   um   dia   difícil   pra   todo   mundo   que   tava   na   rua  
 
Marcio:    a   gente   gravou   a   faixa   uns   2   dias   depois,   eu   acho  
 
Lucas: a  ilana  tinha  sido  a  professora  de  canto  da  cia  teatral  nosconosco,  onde  atuei  uns  bons                  
10  anos.  e  eu  tava  saindo  do  grupo  de  teatro  e  queria  pensar  como  manter  essa  tática  do  ao                    
vivo.  daí,  um  dia  conversei  com  a  ilana  e  ela  veio  com  essa  ideia  de  um  evento  contínuo  com                    
esse  nome.  licença  poética.  a  gente  fez  o  primeiro  evento  em  2012.  e  aí  eu  já  chamei  o  thiago                    
para  apresentar  poemas.  no  primeiro  os  convidados  foram:  alice  sant’anna,  daniel  massa,             
thiago  ponce  e  ismar  tirelli.  além  de  mim,  thi  e  clarissa.  então,  depois  do  primeiro  evento,  a                  
gente  quis  fazer  outros.  mas  eu  me  amarrei  muito  na  experiência  da  voz  e  de  apresentar  em                  
público.  eu  e  clarissa  no  fim  de  2012  nos  encontramos  num  bar  da  lapa.  eu  fui  ver  micróbio  vivo                    
da   adriana   calcanhotto,   e   ela   foi   ver   ana   carolina.   e   eu   disse   que   queria   fazer   um   disco  
 
Guilherme:    adriana   é   uma   referência   nesse   grupo.   vocês   chegaram   a   se   aproximar   dela?  
 
Lucas: a  gente  teve  alguns  encontros.  me  lembro  de  um  em  que  o  marcio  ficou  apresentando                 
críticas,  que  todo  mundo  já  tinha  gravado  poema  e  bá.  mas  foi  a  partir  daí  que  a  gente  foi                    
elaborando  a  ideia  de  uma  revista  de  poesia  para  ouvir.  que  aí  é  outra  dinâmica,  e  fomos  editar.                   
passamos  o  ano  de  2013  nisso,  elaborando,  gravando,  editando  etc.,  e  tudo  isso  num  espírito                
meio   punk   de   não   sei   fazer   mas   eu   faço  
 
Gallego:    saiu   em   novembro   de   2013  
 
Lucas: a  gente  conseguiu  a  partir  da  coart  a  parceria  do  cte  da  uerj,  e  fomos  pra  um  estúdio                    
usado   para   fazer   uma   rádio   universitária.   uma   coisa   mini   
 
Gallego:    o   lançamento   foi   lá   na   uerj   mesmo  
 
Guilherme:    boa!   a   uerj   teve   um   papel   fundamental   então   em   vários   momentos   de   vocês  
 
Clarissa:    fato  



Lucas: o  primeiro  que  gravou  com  a  gente  foi  o  domenico  lancellotti.  e  ao  terminar  a  gravação                  
ele  me  perguntou  se  a  gente  ia  fazer  um  master  depois,  que  tinha  achado  a  voz  um  pouco                   
abafada.   eu   n   tinha   ideia   do   que   ele   estava   falando   mas   disse   que   sim,   claro  
 
Marcio: luiz,  vc  falou  na  calcanhotto  mas  acho  q  até  mais  q  ela  a  bethânia  tem  uma  força  muito                    
grande   na   nossa   formação.   a   revista   de   2009   é   dedicada   pra   ela  
 
Clarissa:    somos   surtados   hipnoticamente   pela   Bethânia.  
 
Lucas: já  comprei  meu  ingresso  para  bethânia  e  zeca  e  estou  muito  ansioso  com  isso.  é  tudo                  
que   posso   dizer   sobre   o   assunto  
 
Clarissa:    esperando   cair   o   pagamento.   zeca   pagodinho  
 
Lucas: bethânia  e  zeca  sai  da  minha  zona  de  racionalidade  p  eu  pensar  em  coisas  como  n                  
tenho   dinheiro  
 
Guilherme:    então   mistura   maria   bethânia   com   uerj   e   dá   bliss   não   tem   bis  
 
Lucas: ahahahahha  sim.  olha.  tem  uma  pessoa  da  uerj  que  acho  que  a  gente  deve  mencionar                 
que   é   o   ítalo   moriconi  
 
Jessica:    q   fórmula!  
 
Lucas: a  gente  entrevistou  ele  pra  bliss  e  ele  fez  a  faixa  de  crítica  de  poesia  contemporânea  na                   
revista-disco   com   trilha   de   piano   de   nariá   assis  
 
Marcio:    mistura   mais:   ana   c.,   caio   f.,   bolaño,   caetano,   revistas   de   poesia   dos   70-80,   cinema  
 
Jessica:    não   tô   entendendo   nada.   rsrs  
 
Lucas: enquanto  rolava  a  oficina  do  carlito,  eu  fiz  uma  matéria  com  o  ítalo  na  graduação  que  o                   
marcio  assistia  por  ser  orientando  do  ítalo  junto  com  a  luciana  di  leone,  o  raphael  que  traduziu                  
uns   poemas   do   italiano   para   a   bliss   etc.  
 
Clarissa:    concordo,   tem   muita   poesia   underground   e   cerveja  
 
Marcio: nessa  época  da  oficina  do  carlito  tinha  o  aparecimento  da  modo  de  usar  &  co.  tbm,  que                   
foi   um   negócio   bem   massa  
 
Lucas: na  matéria  a  gente  leu  "poetas  mortos  dos  anos  1970"  e  o  trabalho  final  era  fazer  uma                   
antologia   da   inimigo   rumor.  
 



Clarissa: simmmm,  conheci  o  gallego  num  dos  lançamentos.  era  muito  bom,  sábado  de              
manhã,   não   dava   nem   tempo   de   curar   a   ressaca  
 
Gallego:    ali   na   berinjela,   né?  
 
Marcio:    a   primeira   vez   que   eu   falei   mais   longo   com   o   gal   tb   foi   num   evento   da   modo,   no   mam  
 
Clarissa:    berinjela😍🌈🤗   
 
Jessica:    eu   quero   muito   saber   da   bahia  
 
Lucas: quando  a  gente  lançou  a  revista-disco,  a  gente  quis  fazer  turnê  pelo  brasil.  rsrs.                
primeiro,   fomos   para   pelotas  
 
Jessica:    isso!   chegamos   à   bahia!  
 
Guilherme:    bom   começo   para   a   bahia  
 
Jessica:    hahahaha  
 
Lucas:    thiago   foi   destaque   de   primeira   página   do   jornal   de   pelotas  
 
Jessica:    oir?  
 
Lucas:    é   a   cidade   da   angélica  
 
Marcio:    gal   sempre   causa  
 
Gallego:    eu   na   vdd   só   tô   no   coletivo   pra   dar   pinta  
 
Jessica:    foram   pra   pelotas   buscar   a   angélica   pra   turnê?  
 
Gallego: a  gente  queria  lançar  a  revista  no  máximo  de  lugares  possível.  e  a  angélica  foi  a                  
pessoa   mais   querida   do   mundo.   nos   abrigou   por   uns   dias  
 
Lucas: nos  mostrou  um  bando  de  poeta.  nos  levou  pra  tomar  mate  com  o  vitor  ramil.  a  angélica                   
veio  pro  rio  para  participar  do  segundo  encontro  na  coart  e  gravar  a  faixa  dela  e  depois  fomos                   
lançar   lá  
 
Jessica:    e   de   pelotas   foram   direto   pra   bahia?  
 
Gallego: a  gente  voltou  mto  cheio  de  ânimo  e  referências.  apxnds  por  cecilia  pavón.  fizemos                
até   um   post   no   blog   com   coisas   que   a   gente   tinha   conhecido   lá  



Lucas:    é,   a   vontade   foi   verão-bahia.   eu   já   amava   a   bahia   por   causa   de   marcio   junqueira  
 
Marcio:    já   tinha   rolado   umas   coisas   da   bliss   aqui   na   bahia  
 
Lucas:    e   amava   cachoeira   e   o   recôncavo  
 
Clarissa:    não   fiz   turnê,   longa   história   da   minha   jornada   em   paraty  
 
Marcio:    num   evento   q   a   gente   fez   em   cachoeira,   luc   veio  
 
Lucas: isso.  entre  o  primeiro  e  o  segundo  encontro  na  coart  teve  um  encontro  na  bahia.  na                  
cabana   do   doidão   em   cachoeira  
 
Gallego:    que   tinha   o   poeta   que   pegou   1bebê   no   colo,   né?  
 
Marcio:    bixa,   esquece   isso   que   é   capaz   do   poeta   ler   isso   aqui.  
 
Lucas:    isso.   ai,   saraus...  
 
Jessica:    pera,   quem   pegou   quem   no   colo?  
 
Gallego: cara,  incrivelmente,  sempre  tinha  gente.  e  era  um  pouco  uma  coisa  de:  nos               
apresentávamos  e  chamávamos  gente  dos  lugares  que  a  gente  tava  pra  colar  junto.  o  que  era                 
maravilhoso   e   abria   precedente   pra   essas   situações   inesperadíssimas   tb  
 
Lucas:    enfim.   acho   que   o   marcio   veio   com   a   ideia   de   a   gente   fazer   03   cidades-03   lançamentos  
 
Gallego:    e   a   bahia   foi   um   pouco   o   ápice   dessa   forma  
 
Lucas:    cachoeira,   salvador   e   feira   de   santana  
 
Gallego: e  levamos  o  dimitri  br  junto.  que  foi  qdo  ele  passou  dum  parceiro  prum  superamigo                 
msm  
 
Marcio: e  aqui  na  bahia  se  juntaram  flavinha,  eder  e  rwolf.  rwolf  kindle,  boy  incrível  de  friburgo                  
que   estuda   cinema   em   cachoeira  
 
Lucas: é,  a  gente  quis  levar  o  dimi  porque,  sei  lá,  acho  que  enfatizava  o  brinquedo  de  turnê  de                    
show  
 
Gallego:    fazendo   evento,   dando   entrevista   louca   pra   rádio,   dando   uns   bj   no   meio   do   caminho  
 
Jessica:    vida   de   artista,   né,   mores  



Guilherme:    e   por   onde   anda   rwolf   kindle?  
 
Gallego: marcinho  vai  saber  responder  melhor.  da  última  vez  que  soube  ele  tava  morando  na                
casa   da   gilvânia,   do   acarajé  
 
Jessica:    gente,   tá   muito   dadaísta   essa   conversa  
 
Clarissa:    da   gilvânia   do   acarajé,   que   bafo  
 
Marcio: sim,  mas  a  acho  que  gil  mudou  por  causa  de  alguma  treta  e  ele  foi  nem  sei  pra  onde,                     
mas   eu   vou   ver   ele   sexta   agora.  
 
Guilherme:    manda   beijo!  
 
Gallego:    hahahahahaha   idem  
 
Marcio:    mando!  
 
Clarissa:    super   manda,   ele   é   um   querido  
 
Jessica:    fala   pra   ele   ir   à   mesa   no   fim   do   mês!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   Antologia  
 
CLARISSA   FREITAS  
 
Tinta   café  
 
da   noite   anterior  
espero   notícias  
enquanto   circulam   vontades   
de   bolo   formigueiro  
 
a   caneca   -   caneta   dos   lábios  
a   coloração   do    café   de   todo   dia  
algumas   palavras   escorrem    para   o   guardanapo   
perguntas   para   os   farelos  
para   os   livros   das   escrivaninhas  
para   o   pôster   da   parede  
para   o   recado   na   geladeira  
para   sondar   a   materialidade   da    linguagem  
 
as   palavras   não   vão   saltar   de   uma   folha  
                                                                          para   outra  
elas   não   vão   se   combinar   
os   amigos   sentam   na   mesa   
  não   percebem   nada  
alguns   segredos   para   contar  
a   discussão   sobre   a   esquerda   e   a   direita  
eles   almoçam   
conversam   em   sonata  
as   palavras   não   descem   de   plano  
a   mesa   continua   intacta   
o   papel    o   guardanapo    o   envelope  
a   caneca   com   tinta   café   
                                                             no   canto  
 
 
ela   observa   
as   pessoas   riem   
a   vida   está   ali  
mas   as   palavras   se   espantam  
 
 
 
 
 
 
 



LUCAS   MATOS  
 
Conto.  
 
Eu   uma   vez   conheci   um   casal   de   atores   que   trabalhava   na   Rede   Globo   de   Televisão.  
E   quando   ele   queria   elogiar   a   empresa,   ele   dizia   que   a   Rede   Globo   era   como   uma   mãe.  
E   uma   amiga   da   minha   época   do   colégio   casou   com   um   concursado   da   Petrobrás.  
E   quando   ele   queria   elogiar   a   empresa,   ele   dizia   que   a   Petrobrás   era   como   uma   mãe.  
Agora,   eles   nunca   mencionaram   um   teste   de   DNA.  
Agora,   eles   nunca   mencionaram   qual   dos   nucleotídeos   era   o   preferido.  
Guanina,   Adenina,   Timina,   Citosina.  
Então,   quando   eu   era   criança,   eu   fui   proibido   de   ver   telenovelas.  
Minha   mãe   era   como   uma   empresa   onde   eu   trabalhasse  
E   achou   que   a   minha   produtividade   infantil   diminuía  
Se   eu   perdesse   tempo   ocupado   com  
O   Edson   Celulari   transformando   a   Giulia   Gam   em   ouro.  
A   gente   morava   numa   vila   da   Tijuca   onde   a   área   dos   fundos   das   casas   vizinhas  
Era   contígua   uma   a   outra.   E   em   cima   da   nossa   área   tinha   uma   telha  
Para   proteger   da   chuva,   do   vento,   do   que   quer   que   ameaçasse  
A   produtividade   das   crianças.   A   telha   ficava   logo   abaixo   da   janela   do   meu   quarto.  
E   eu   combinei   com   a   vizinha   e   toda   noite   eu   pulava   a   janela  
Eu   pulava   a   janela   toda   a   noite   e   ficava   encima   da   telha  
A   vizinha   assistia   à   novela   e   durante   os   intervalos   ia   para   a   área  
Me   contar   o   que   tinha   acontecido   em   cada   bloco.  
Então,   quando   eu   era   criança,   eu   preferia   cair,   porque   gostava   de   ficar   com   o   joelho   ralado.  
Então,   eu   tinha   algo   para   mostrar   para   os   outros.  
Então,   eu   tinha   algo   para   impressionar   as   garotas.  
Mas   às   vezes   elas   simplesmente   diziam:  
Olha,   eu   sei   que   você   é   um   homem   muito   ocupado.  
Eu   não   quero   tomar   seu   tempo.   Mas   às   vezes   elas   simplesmente   diziam:  
Plim-Plim.   Mas   às   vezes   elas   simplesmente   diziam:  
Houve   uma   reestruturação   no   seu   setor.   Não   estamos   contratando   no   momento.  
Eventualmente,   eu   ficava   triste   porque   a   vizinha   tinha   muito   sono   e   péssima   memória.  
E   eu   ficava   com   fiapos   de   telenovelas   que   nunca   encaixavam   direito   uns   nos   outros.  
 
 
MARCIO   JUNQUEIRA  
 
Self-Portrait   (2005   -   revisto   em   2012)  
 
1.  
Marcio   Junqueira   já   roubou   livros   em   biblioteca   públicas.   Marcio   Junqueira   já   penou.   Marcio  
Junqueira   já   chorou   nos   banheiros   sujos   dos   piores   botequins   da   cidade.   Já   mentiu   em  
confissão.   Já   falou   mal   de   amigos.   Já   fingiu   ser   pessoas   que   não   era.   Já   teve   vergonha   de   si  
mesmo   várias   vezes.   Marcio   Junqueira   acredita   no   espetáculo   como   máscara   para   preservar   a  
privacidade   e   a   dignidade   pessoal.   Marcio   Junqueira   é   neo-pós-pós   Marcio   Junqueira   é   um  
babaca   otário   que   pensa   que   vai   ficar   rico   e   passar   férias   na   Ilha   de   Caras.   Marcio   Junqueira  
só   ouve   Cool   Jazz   e   Bossa   Nova.   Marcio   Junqueira   se   dedica   com   afinco   à   autopromoção.  



Marcio   Junqueira   não   é   um   bom   filho,   não   é   um   bom   irmão   e   tem   dificuldades   em   arranjar  
namorado.   Marcio   Junqueira   perdeu   seu   sapato-com-salto-de-cristal.   Tem   medo   do   escuro   e  
pensa   que   o   bicho   papão   vai   pegar   ele   de   noite.   Marcio   Junqueira   reza   para   o   telefone   tocar  
Sábado   à   tarde.   Fantasia   romances   sob   um   céu   baunilha   de   Monet   e   fuma   uma   carteira   de  
cigarro   extra-forte   por   dia.   Marcio   Junqueira   is   freak.  
 
2.  
Marcio   Junqueira   está   mergulhado   numa   egotrip.   Marcio   Junqueira   mente   cada   vez   mais.  
Marcio   Junqueira   não   é   confiável.   Marcio   Junqueira   odeia   Marx,   detesta   Engels   e   não   suporta  
bingo,   espírito   comunitário,   pequenas   delicadezas   e   Silvio   Santos.   Marcio   Junqueira   está  
cansado   de   solidão,   aspirinas,   sofrimentos   amorosos,   náusea,   neuroses,   tranquilizantes,   maus  
orgasmos,   submissão,   covardia   e   outras   ninharias   existenciais   do   cotidiano   ocidental.   Marcio  
Junqueira   é   um   megalômano.   Marcio   Junqueira   se   pretende   original   mais   imita  
descaradamente   Clarissa   Freitas.   Marcio   Junqueira   é   só   um   burguesinho   tentando   ser   diferente  
dos   demais.   Marcio   Junqueira   é   uma   construção   precária.  
 
3.  
Marcio   Junqueira   não   tem   casa,   não   tem   carro,   não   tem   plano   de   saúde   e   nem   cartão   de  
crédito.   Marcio   Junqueira   é   alienado.   Marcio   Junqueira   nunca   leu   Dom   Quixote,   não   acabou  
Ulisses   e   não   gosta   de   Bach.   Marcio   Junqueira   já   deu   vexames   nos   melhores   bares   da   cidade.  
Marcio   Junqueira   tem   muita   culpa   na   segunda-feira..   Marcio   Junqueira   acha   amarelo   brega   e  
fuma   um   pouco   demais   para   um   menino   de   vinte-e-poucos-anos.   Marcio   Junqueira   passou   da  
quinta   à   oitava   série   apaixonado   pela   mesma   menina.   Marcio   Junqueira   passou   do   primeiro   ao  
terceiro   ano   apaixonado   pelo   mesmo   menino.   Marcio   Junqueira   tem   vergonha   dos   pés   e   não  
entende   como   alguém   consegue   gostar   de   café.   Marcio   Junqueira   bebe   um   pouco   demais   para  
um   menino-de-vinte-e-poucos-anos.   Marcio   Junqueira   tem   amigos   esquizofrênicos,   parentes  
neuróticos   e   de   vez   em   quando   acha   que   sua   vida   é   um   roteiro   de   David   Byrne   filmado   por  
David   Lynch.   Marcio   Junqueira   fala   demais,   se   masturba   todo   dia   e   não   gosta   de   tomar   banho.  
Marcio   Junqueira   suspeita   que   não   existe.   
 
 
THIAGO   GALLEGO  
 
melô   do   sigiloso   
 
banco   de   trás   
busão   vazio   
 
casa   à   noite   
geral   dormindo   
 
lá   no   banheiro   
do   mcdonalds   
 

eu   
chupo   
seu   
cu   



 
o   carro   anda  
sou   o   carona   
 
no   ponto   cego   
da   vigilância   
 
o   filme   é   cult   
sala   vazia   
 

eu   
chupo   
seu   
pau  
  

a   chuva   cai   
a   noite   fria   
 
vejo   no   grindr   
quem   não   devia   
 
não   tá   maneiro   
não   tá   legal   
 

chupo   o   seu   cu   
e   chupo   seu   pau   

 
chupo   seu   cu   
só   no   sigilo   
 
macho   com   macho   
não   dá   vacilo   
 
segunda-feira   
tenho   local   
 

chupa   meu   cu   
lambe   o   meu   pau   

 
cara   casado   
busca   real   
 
afeminado   
não   leva   a   mal   
 
só   curto   bare   
quero   tk   
 



mete   com   força   
vai   devagar   

 
vem   sem   frescura   
fora   do   meio  
 
jeito   de   homem   
busco   igual   
 
não   sou   viado   
mas   afinal  
 
se   a   lua   tá   cheia   
se   o   béqui   é   bom   
se   o   boy   é   dotado   
(só   no   envolvimento)   
 

sento   sento   
sento   sento   
sento   e   quico   devagar   
                                    (x3)  

 
[part.   especiais:   MC   Loma   e   as   Gêmeas   Lacração]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   Um   transe   ou   uma   transa,   ou   a   força   gravitacional   de    Bliss   não   tem   bis  
 

Rafael   Zacca  

 

O   amor   deve   multiplicar   infinitamente   os   laços   sociais  

Charles   Fourier,   “A   harmonia   passional   do   novo   mundo”  

 

A  história  dos  coletivos  de  poesia  bem  poderia  ser  construída  a  partir  de  suas  revistas.                

Em  Jena,  por  volta  de  1800,  a  revista Athenaeum  aglomerou  o  chamado  Romantismo  de  Jena                

em  práticas  de  escrita  bastante  experimentais,  fazendo  conviver  a  tradução,  a  escrita  coletiva,              

os  fragmentos,  a  poesia  e  a  crítica.  Foram  dois  anos,  acompanhados  de  reuniões  que  teriam  o                 

seu  teor  depurado  na Conversa  sobre  poesia  de  Friedrich  Schlegel.  “Todos  os  seres  que  amam                

a  poesia  são  por  ela  unidos  e  aparentados  em  laços  indissolúveis”  –  assim  começa  o                
1

Conversa ,  com  o  que  Schlegel  quase  colocava  o  coletivo  como  consequência  inevitável  de  um               

amor   comum .  
2

Esse  é  um  dos  pontos  originários  da  história  dos  coletivos  de  poesia.  E  com  a  revista                 

Athenaeum  aprendemos  também  que  talvez  sempre  tenham  sido,  tais  coletivos,  irmãos  da             

revolta.  Teve  vida  curta,  a Athenaeum ,  mas  foi  o  suficiente  para  declarar  que  a  Revolução                

Francesa  era  uma  das  grandes  tendências  da  época  (ao  lado  do  Meister  de  Goethe  e  a                 

doutrina  da  ciência  de  Fichte).  Não  é  por  acaso  que  uma  das  formas  comuns  a  coletivos                 
3

políticos  e  de  poesia  tenha  sido,  por  algum  tempo,  a  do  manifesto.  Numa  época  em  que                 

chamávamos  certos  coletivos  de  vanguarda,  surgiram  o  que  bem  poderiam  ser  versões             

estéticas  de  um Manifesto  do  Partido  Comunista  traduzido  para  outros  contextos  de  linguagem              

e   prática   social.  
4

Parece  questão  nova,  essa  dos  coletivos  de  poesia,  desde  que  ganharam  novo  impulso              

no  Brasil  por  volta  de  2010.  E  o  é,  de  certa  maneira,  na  medida  em  que  se  atualizaram  as                    

formas  de  se  estar,  viver  e  fazer  junto.  No  caso  específico  do  coletivo Bliss  não  tem  bis ,  dois                   

1  Trad.   Victor-Pierre   Stirnimann.   Ed.   Iluminuras,   1994.   p.   29.  
2  Do  quanto  isso  pode  ser  também  assustador,  dá  testemunho  a  relação  que  Freud  traça,  em Psicologia                  
das  massas  e  análise  do  eu ,  entre  amor  comum  e  arrebanhamento,  bem  como  a  história  do  Círculo  de                   
Stefan  George,  na  Alemanha  do  início  do  século  XX,  quando  uma  geração  de  intelectuais  se  submeteu  à                  
figura  mítica  de  um Füher  em  um  gesto  macabramente  análogo  –  e  de  consequências  muito  mais                 
trágicas   –   ao   que   aconteceria   a   partir   de   1933   com   a   ascensão   dos   nazistas   ao   poder.  
3  Em    O   dialeto   dos   fragmentos .   Trad.   Marcio   Suzuki.   Ed.   Iluminuras,   1997.   p.   83.  
4  O  parentesco  dos  manifestos  foi  proposto  por  Pedro  Duarte  no  capítulo  “O  manifesto  como  forma”.  Em                  
A   palavra   modernista:   vanguarda   e   manifesto ,   ed.   Casa   da   Palavra.  



atos  o  inauguram:  a  revista Bliss ,  por  um  lado,  que  une  Clarissa  Freitas,  Lucas  Matos  e  Márcio                  

Junqueira,  depois  de  um  período  de  convivências  a  partir  de  uma  oficina  literária  (essa  espécie                

de amor  comum  da  poesia),  publicada  em  2009;  e  o  disco Bliss  não  tem  bis ,  por  outro,  que  sela                    

o  coletivo  enquanto  tal,  com  a  inserção  de  Thiago  Gallego  no  grupo,  por  volta  de  2013.  Sua                  

pré-história  está  documentada  no making  of  da  primeira  revista:  uma  série  de  e-mails              

impressos  em  uma  plaquete  que  expõe  não  somente  o  processo  de  confecção  da Bliss ,  como                

também  casos  e  decepções  amorosas,  conversas  sobre  o  corpo,  o  gozo,  o  lazer,  a  amizade,  a                 

intriga.  Esse  documento  funciona  como  uma  espécie  de  mesa  de  bar,  que  (junto  ao  correio                

eletrônico)  parece  ter  sido  o  lugar  privilegiado  de  sociabilidade  do  grupo.  Nessa  mesa,  não               

apenas   aprendemos   sobre   o   método   do   grupo,   como   o   experimentamos.  

E  não  se  aprende  sobre  os  coletivos  se  não  vivendo  com  eles.  Pois  os  coletivos  não  são                  

um  instrumento  a  que  os  indivíduos  têm  acesso  para  determinados  fins.  Coletivo  é  forma,  e,                

como  toda  forma,  é  na  sua  performance  que  se  revelam  tanto  os  seus  efeitos  quanto  as  suas                  

condições  de  legibilidade.  O  que  significa,  também,  que  não  apenas  os  indivíduos  não  usam               

um  coletivo,  como  são,  em  verdade,  muito  mais  “manuseados”  e  “moldados”  por  ele.  O  coletivo                

imprime  a  si  mesmo  naqueles  que  o  articulam.  Isso  não  significa,  é  claro,  que  não  haja  agência                  

nos  envolvidos:  as  pessoas  fazem  um  coletivo.  Mas,  parafraseando  Marx,  não  o  fazem  como               

querem,  nem  nas  condições  em  que  desejam,  nem  têm  controle  sobre  os  seus  efeitos  e                

consequências.  No  caso  de Bliss  não  tem  bis ,  isso  é  radicalizado  pela  própria  característica               

que  fundamenta  o  grupo:  uma  central  gravitacional  de  forças  eróticas,  que  conduz,  em  seu               

sistema   desvairado,   não   apenas   pessoas,   como   poemas,   assuntos,   formas   e   métodos.  

Veja-se,  por  exemplo,  que  tipos  de  textos  são  vinculados  pela  primeira  revista,  em  que               

corpos  e  corpos  que  se  presentificam  em  praticamente  todos  os  poemas,  desde  os  que  gozam,                

aparentemente,  de  maneira  livre,  até  relatos  de  humilhação  e  fracasso.  Como  num  texto              

(“Histórias  de  infância”)  sofrido  e  heroico  de  Glauco  Mattoso,  em  que  o  poeta  mistura  sonetos  e                 

motivos  podólatras  em  sua  obra  à  narrativa  de  um  estupro  sofrido  quando  criança.  Ou  em                

outro,  de  Ismar  Tirelli  Neto  (“Poema  erótico”)  em  que  o  próprio  corpo  de  um  “poema  erótico”  é                  

posto  em  cena,  entre  sofá,  janela,  cozinha  e  um  cachorro.  Também  a  convivência  da  imagem                

com  a  fotografia,  do  ensaio  com  o  quadrinho,  da  canção  com  o  poema,  e  a  forma  experimental                  

da  segunda  revista,  em  forma  de  disco,  representa  um  erotismo  das  formas  e  dos  suportes,  há                 

muito  sonhado  por  aquele  romantismo  de  Jena.  O  erotismo  característico  desse  coletivo  é              

menos  o  dos  corpos  humanos  sexualmente  atraídos  (este  também  está  presente,  mas  é  um               

elemento  entre  tantos  na  prática  do Bliss  não  tem  bis ),  e  mais  o  dos  diferentes  que  se  tornam,                   



no  círculo  mágico  do  grupo,  atraentes.  É  como  se  já  na  primeira  revista  tivessem  intuído  a                 
5

forma  de  coletivo  que  dava  seus  primeiros  passos  ali,  ao  escolherem  como  nome  da               

publicação  a  palavra  “ bliss ”,  que,  segundo  Ana  Cristina  Cesar  (e  isso  o  lemos  na  epígrafe  da                 

revista),   aproxima-se   do   sentido   de    êxtase :  

[pois]  sugere  a  sensação  de  uma  espécie  de  suprema  alegria           
paradisíaca  que  só  pode  ser  sentida  em  ocasiões  muito  especiais:  em            
momentos  de  satisfação  na  relação  bebê/mãe,  em  outras  relações          
apaixonadas  “primitivas”,  em  fantasias  homossexuais,  no  êxtase        
religioso  e,  muito  raramente,  na  “vida  real”  nos  relacionamentos  entre           
adultos.  6

 
Ana  Cristina  Cesar  sugeria  que  a  palavra  “ bliss ”  estaria  muito  mais  próxima  de  uma               

felicidade  alcançada  com  a  muleta  do  imaginário  –  mas  talvez  ela  se  realize  sem  mancar  em                 

alguns  projetos  de  alegre  atração,  como  esses  propostos  pelo Bliss  não  tem  Bis .  Isso  talvez                

tenha  ficado  ainda  mais  forte  no  ano  passado,  quando  em  seu  blog  o  grupo  propôs  uma  série                  

de  publicações  de  “crítica  afetiva”:  tentando  se  livrar  de  uma  das  maiores  reificações  da  crítica,                

aquela  que,  em  nome  de  certa  objetividade  (e  em  nome  da  isenção  do  “tribunal”  das  artes),                 

esconde  as  relações  afetivas  que  muitas  vezes  a  sustentam,  esse  coletivo  propôs  que  poetas  e                

críticos  não  apenas  escrevessem  sobre  pessoas  muito  próximas,  como  o  fizessem            

afetivamente.  Quando Bliss  não  tem  bis  propõe  essa  série,  não  está  apenas  servindo  de               

instrumento  para  que  tais  “críticas  afetivas”  surjam,  mas  realiza,  o  coletivo  mesmo,  uma  “crítica               

afetiva”,   ao   produzir,   ao   mesmo   tempo,   uma   reflexão   sobre   a   crítica   e   a   atração   entre   corpos.  

“Êxtase”  é  uma  ótima  tradução  para  “ bliss ”  no  contexto  do  coletivo.  Vem  do  grego               

ekstasis ,  “transe”.  Acompanha,  com  alguma  alegria  de  chiste,  o  sentido  de  uma  “transa”,  a               

atração  dos  corpos  levada  a  fortes  consequências,  e  de  um  “transe”,  o  deslocamento  que  a                

sensação  pode  causar.  “Não  tem  bis”  parece  mais  complicado:  mas  acontece  que,  depois  de               

cada  transformação  que  o  coletivo  opera,  depois  de  cada  transa  e  de  cada  transe,  é  difícil                 

repetir  o  gesto  anterior.  Quanto  mais Bliss  não  tem  bis  conseguir  não  se  repetir,  quanto  mais                 

trair  as  suas  formas  predecessoras,  tanto  mais  permanecerá  fiel  à  sua  vocação.  Como              

permanecer  em  transformação  sem  a  moeda  estéril  da  novidade:  esse  é,  talvez,  o  seu  maior                

desafio.  

5  Nesse  sentido,  o  erotismo  do  grupo  descende  daquele  sentido  demoníaco  que  Platão  atribuiu  a  Eros  no                  
Banquete ,  não  por  acaso  também  um  dos  primeiros  documentos  desses  coletivos  que  se  juntavam  para                
amar  e  pensar  a  vida  em  comum.  No Banquete ,  segundo  o  discurso  de  Diotima,  dito  pela  boca  de                   
Sócrates,  Eros  aparece  como  a  força  intermediária  entre  os  diferentes  (entre  deuses  e  homens),  como                
um    daimon    dotado   de   capacidades   transitivas.  
6  “O   conto   Bliss   anotado”.   em    Escritos   da   Inglaterra .   Ed.   Brasiliense,   1988.   p.   50.  



 

 

 

 

 

 


