
  

  



  

 

 

 

 

 

ENTRE ESCRITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 

 

 
Arte da capa: 

Tâmara Martins 

 
Ilustrações:  

Faunner  

Gabriel Lisboa 

Rogério Rodrigues 

Tâmara Martins 

 

 

 

 

Equipe editorial:  

Aléxia Prado 

Cátia Maringolo 

Gabriela Fernandes 

Hanna Simões 

Isabella Lisboa 

Joana Andrade 

Letícia Romariz 

Luciano Duarte 

Tiago de Holanda 

Zacarias Silva 

 

 

[2020] 

 

coletivo entre outros 

Website: https://entreoutroscoletivo.wordpress.com  

Facebook: https://www.facebook.com/coletivoentreoutros/  

Instagram: https://www.instagram.com/coletivoentreoutros/ 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCxcgR_FXYgBniTDeUXo

hJNg/featured?view_as=subscriber 

https://www.behance.net/tambordada
https://www.behance.net/marcosfaunner
https://gabriellisboaportfolio.blogspot.com/
https://www.instagram.com/r.o.g.e.r.in/?hl=pt-br
https://tamaramarttins.wixsite.com/artesvisuais
https://entreoutroscoletivo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/coletivoentreoutros/
https://www.instagram.com/coletivoentreoutros/
https://www.youtube.com/channel/UCxcgR_FXYgBniTDeUXohJNg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCxcgR_FXYgBniTDeUXohJNg/featured?view_as=subscriber


APRESENTAÇÃO 

 

O presente livro-plaquete configura a primeira 

publicação de textos reunidos pelo coletivo literário 

entre outros. A edição nasce, assim como o coletivo, de 

um profundo desejo de ampliar espaços, formas, 

manifestações daquilo que se convencionou chamar de 

Literatura.  

A leitora ou o leitor irá encontrar na nossa edição 

23 textos com as mais diversas formas, falas e 

expressões. Aqui coabitam vozes, pensamentos e 

inquietações em torno das mais diversas temáticas 

sociais e contemporâneas.  

Essas vozes criam diálogos que atravessam o 

cotidiano de quarentenas intermináveis, atravessam 

também o momento político do início da segunda 

década do século 21. Elas falam sobre o universal e o 

particular que coabitam a contemporaneidade. Falam 

sobre o entre-lugar, o deslocamento e a travessia que 

constroem os dias de uma sociedade digitalizada, 

operacionalizada e despolitizada.  

Com o intuito de propiciar a criação de um espaço 

destinado à livre escrita e à expressão subjetiva, a 

plaquete entre escritos, primeira edição, reúne textos de 

autores convidados como Amanda Prado, Douglas 

Ferreira, Richard Plácido, Chicão e Iago Passos, 

juntamente com textos recebidos por meio de chamada 

pública. Desenhos, pinturas, colagens digitais, doadas 



APRESENTAÇÃO 

 

pelos artistas Faunner, Gabriel Lisboa, Rogério 

Rodrigues e Tâmara Martins também compõem a 

edição que surge como esse lugar de encontros de 

novos e já conhecidos artistas visuais, poetas, 

desenhistas, cronistas, artistas plásticos, contistas, 

escritores.  

No fim, só nos resta desejar a você uma prazerosa 

e inquietante leitura. 
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SOB O MANTO FUGITIVO DAS HORAS 

Alexandre Fonseca 

É alta noite sobre a cidade 

em forma de nada 

está 

enfim 

este mundo. 

 

Passantes ruidosos 

rompem em desalinho 

o breve profundo 

silêncio da madrugada. 

 

Procuram além 

(sem saber) 

um caminho desfeito 

para o qual 

haja talvez 

reveses absolutos distintos. 

 

Cobre-me, também, esta densa treva 

noturna 

de medos e vivas 

ilusões 



Sob o manto fugitivo das horas - Alexandre Fonseca 
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despertas naqueles transeuntes 

desconhecidos e bêbados 

sob um luar crispado 

de nada. 

 

Um insólito começo 

de um abraço nunca 

dado 

ar cinzento 

que reina sobre 

a rua 

intacta e perene 

descaminho de caminhos 

no quase. 

 

Um suave sussurro 

desvela troante 

não são números 

vidas que ... 

 

Parece-me que uma estrela 

Sucumbe à sorte 

e que a estrada 

de caminhantes 

perdura dura 



Sob o manto fugitivo das horas - Alexandre Fonseca 
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incapaz de sonhar. 

 

Credes neste mistério? 

Irresoluto 

acaba-se 

onde nunca nasceu 

em pó de ruínas 

semimortas 

na noite. 

 

Na noite 

em que 

passa 

o gritante 

murmúrio 

das horas 

que jamais 

voltarão. 
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UM POEMA  

Almi Junior 

um poema que diga tudo aquilo 

que queremos tanto ouvir ao fim 

de uma catástrofe um poema 

que nos reconcilie com nossos 

fantasmas um poema que descreva 

o nosso medo de tudo um poema 

que resgate a palavra há muito 

esquecida em nosso idioma 

um poema capaz de desfazer 

as nuvens dentro de nossas salas 

um poema que traga chuva breve 

silenciosa inebriante suave 

como um poema como um abraço 

no escuro. 

hoje tudo está em paz tenho o corpo 

livre da dúvida do medo da culpa 

tenho o corpo livre mais que o corpo 

tenho liberdade abro os olhos para 

a vida e enxergo a dor de perto bem 

nos olhos encaro os fantasmas como 

amigos velhos amigos que bom ter 

vocês por perto hoje o escuro não é um 

labirinto um abismo infindável antes 



Um poema – Almi Junior 
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um beijo breve silencioso inebriante 

suave como um abraço como um poema 

no escuro. 
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GRÃO 

Amanda Prado 

a tarde um azul, balanço, a menina sombra, um giro, 

dois, o sábado; gira, a menina ainda, ampulheta, lenta, areia, 

corre, não cai; alongando o tempo, desenhando um círculo; 

agora, um giro ainda, a menina um arco, tonta; gira corrente, 

mãos, trapézio, espiral, um sonho; silêncio a menina, os cães, 

ninguém, a rua ausente, um choro, aviões passando, sino de 

igreja, a menina afunda, a corrente um vermelho, estala, e 

gira, estala e vermelho, um grito mas não, não para, nunca 

interrompe o giro, o gesto 

lento, o cinza, pé de menina na areia, vermelha, um grão 

de ontem, azul, o brinquedo imóvel, guardando o giro da 

tarde, verde, melodia de pássaros, folhas; vai, a menina 

passando um homem, passando e o homem, mão fria, vai, a 

menina, puxando, os pés cruzando a areia, ainda, vai a chuva 

perfurando a tarde, ninguém, avião nenhum, clausura, vai, a 

menina apenas um não, ausente, espessura de silêncio 

verde, lateral de parque, a BR ainda ninguém, avião, 

menina; nem menina nem nuvem, ausência, som de plástico, 

carros; cento e vinte por hora, combustão, passando, 

opostos, um sopro, a BR ainda, poeira, os carros, mas nunca 

mais a menina, nunca mais as mãos, corrente, nenhum giro 

verde sobre azul, uma máquina; a tarde e respiração em 

cores; frias, monóxido de carbono; o tempo uma dobra, ao 

meio, ampulheta rompendo azuis, o céu, a menina desfaz, o 

giro a menina na areia, corrente o homem de branco e 

bermuda, o giro, nenhum som 
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EU HOLTER 

Arthur Ribeiro 

Prendi-me ao teu peito em desespero, 

esparadrapos por desejo. 

Permaneci em silêncio, a escutar teu coração. 

Dele senti cada movimento, 

cada sobressalto, 

cada descanso. 

Tudo o que te inspirava e que expiravas, 

que te fazia arfar ou congelar. 

Atencioso, gravei tudo na memória: 

Quem quer que te analise, conto a história. 

 

Mas nosso dia passa. 

É uma viagem curta, um encontro efêmero. 

Simples compromisso, frágil como a frase, 

que se rende a um rodar de mundo. 

Sou só instrumento dos homens 

pra conhecer outros homens por dentro 

enquanto não ousam se aventurar eles mesmos. 

Amanhã de ti vão me arrancar, 

e o reencontro, querido, não virá. 

 

E depois vais repetir, ingratidão, 

Que a ciência não ensina ao coração.
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COTIDIANO 

Chicão 

Não são cinco da manhã, e eu já ouço à minha porta 

"Toc toc" 

Eu me levanto... sonolento... 

Cato o chinelo... 

Olho a cama... 

"Toc toc" 

Quando eu voltar, arrumo! 

Abro a porta do meu quarto, 

Acendo a luz da sala, 

" toc toc" 

_ Já vai! 

Caço as chaves, 

Abro a porta, 

Meus problemas me dão "oi!" 

  

Tomo uma ducha 

Apressado 

Hoje não terá café 

"E a conta atrasada?" 

Tem a conta atrasada, né? 

A outra que vai vencer 

Com que roupa mesmo eu vou? 

"O ônibus já vai passar" 



Cotidiano - Chicão 
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Não vai dar pra passar roupa 

Vou com ela amassada 

Ouço o ronco do motor 

da carroça desalmada. 

"Hoje terá balanço" 

"Terá meta pra bater" 

"Hoje o patrão vai na obra" 

"Hoje não vai dar nem pra comer" 

Chegando na avenida 

É aquele outdoor 

Que nos mostra o que querer 

Em troca do nosso suor. 

Que nos lembra que esse mês 

Atrasou a prestação 

E que o juros que vier 

Vai cortar a diversão. 

"Acho que hoje você atrasa" 

Como anda de vagar 

Mas que motorista tonto 

Desse jeito eu me atraso 

E não assino o meu ponto. 

"Seu chefe deve estar uma fera" 

Dá licença 

Por favor 

Cadê o elevador? 



Cotidiano - Chicão 
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Vou de escada pra correr. 

Bom dia, senhor chefia, 

Não me olha assim não 

A culpa não foi minha 

O senhor sabe como é 

Eu compenso no almoço 

E também corto o café. 

  

Pedras 

Pontes 

Papeladas 

Oh meu deus, quantas chamadas, 

O dia custa a passar. 

"Será que cortou a luz?" 

Oh, meu deus, meu bom Jesus 

Como pesa essa cruz 

Que vivo a carregar. 

Cinco e meia, e eu na labuta 

Vivendo essa vida bruta 

Pensando só em parar. 

  

Toca o sino 

O badalo 

Deu a hora 

Tchau pro ralo 



Cotidiano - Chicão 
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É correr para o busão. 

No caminho, 

Supermercado, 

Sempre em passo apressado 

Com medo de atrasar. 

"_Ora, não te peço esmola 

Só pedi uma sacola, 

É melhor não me estressar, 

Tive um dia de cão, 

E se eu perco a condução 

Isso aqui não vai prestar!" 

  

"Diz que chega em dez, chega nada!" 

_Boa noite, motorista. 

E aí, como tá a pista, 

Nove dá para chegar? 

"É proibido conversar!" 

Nove e dez estou em casa 

Tiro a roupa amassada 

Sem tempo pra descansar. 

Tem novela pra assistir 

Relação pra discutir 

Menino pra alimentar 

Tomar banho 

Escovar dente 



Cotidiano - Chicão 
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"Ah, meu deus, filho doente" 

Eu me ponho a chorar. 

  

"Toc toc" 

Eu na cama 

"Toc toc" 

Acordo cedo 

"Toc toc" 

Sinto medo 

"Toc toc" 

Eu preciso descansar... 

"Toc toc" 

Eu me viro 

"Toc toc" 

Meus problemas 

"Toc toc" 

Me ninando 

"Toc toc" 

Eu sonhando 

"Toc toc" 

"Tá na hora de acordar!" 
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TURISMO 

Douglas Ferreira 

Qual a melhor forma de conhecer uma cidade? 

caminhar por seus bairros 

experimentar sua mata sua água 

frequentar restaurantes ou o almoço de uma casa 

fotografar uma esquina um lote vago 

catalogar endereços que nunca serão visitados 

  

reunião com o prefeito conversa com o padre 

quem pode dizer em nome de uma cidade? 

conhecer apenas as praças em ruínas 

caminhar sozinho pela madrugada 

caminhar sozinho pela tarde 

esquecer em casa o guia de viagem 

encontrar o habitante mais velho ou visitar uma creche 

cruzar o centro ou circundá-la pela rodovia 

afundar-se em túneis galerias 

sobrevoo 

  

conhecê-la através dos livros 

dos preços da fala das endemias 

escutar o que conta de si nos jornais 

o que diz sobre ela o município vizinho 

pesquisar a história do santo padroeiro 



Turismo - Douglas Ferreira 
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identificar o rastro dos povos primeiros 

quantos mortos por ano 

qual a causa mais torpe de assassinato 

quantos nascem 

  

casar-se comprar uma casa ter filhos 

partir para sempre 

saudade ou esquecimento 

desejo de nunca ter vindo 

qual a melhor forma de conhecer uma cidade? 

perder-se 

imaginar a selva o mar o deserto de antes 

imaginar um futuro 

seu desaparecimento 
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O RINCÃO 

Felipe Diógenes 

Daqui de onde falo não escondo coisa alguma. Os 

outros pássaros já foram. Fiquei só, sabiá com trevas de 

Barros. Não escondo coisa alguma, mas já pensou se o 

mundo acaba e não consigo perceber? Quero ver éter no 

mundo, eterno transitório. Daqui de onde falo, sinto medo e 

dá medo saber que sou medo. Por isso, recorro à Pitonisa 

para saber se morro hoje ou amanhã. Recebi missiva dizendo 

que já morri. Morri ontem. Morri no quintal da rua quando 

não havia nada além de rua. Mas o mundo não acabou. 

Mundo contínuo. Não quero saber das coisas de amanhã, 

quero saber das coisas de ontem. Meu pai disse coisas. Minha 

mãe disse coisas. Minhas irmãs não disseram coisas, mas 

trouxeram gatos que precisam de quintais. Eles moravam nos 

quintais das ruas. Tenho medo que acabem os quintais com 

caramboleiras. Caramba! Falo daqui apenas quando me 

deixam falar. Já falaram tantos antes de mim. E se me 

esqueço de falar ainda existirá a memória. Pode alguém fiar 

um traço noutro até eternizar a história? Acho que cabe em 

mim mais que pássaros, sabiás e trevas. Cabe a mim dizer o 

que ouvi de forma verossímil. Mas se não existem mais 

carambolas, quem irá confiar em mim? As carambolas são 

símbolos de fiança. Daqui de onde falo as carambolas são 

estrelas amarelas. Devo falar, portanto, debaixo de um pé de 

carambola. Mas não tem nenhum dia que eu não sinta medo. 

Cai uma estrela amarela. Cai um sorriso. Transfigura uma 

pedra. Daqui de onde falo é tudo assim: um canto, decanto 

desfigurado.
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EPIFANIAS DE UMA JOVEM  

PIAUIENSE-LATINOAMERICANA 

Gabriela Cunha  

Hoje decidi escrever; não para chorar dores de feridas 

abertas, mas para agradecer ao tudo, à vida e, 

principalmente, à minha sensibilidade de perceber que a 

coisa mais perfeita do mundo é colocar vários pedaços de 

melão ao mesmo tempo na boca, durante um outubro 

qualquer do danado do b-r-o-bró. É tão bom sentir o doce 

suco correndo livre em minhas papilas gustativas enquanto 

toca Cajuína, de Caetano, e eu danço feliz por esse momento 

com lágrimas nos olhos e arrepio na pele quando Caetano 

canta “tampouco turva-se a lágrima nordestina”. Entro em 

estado epifânico. 

O que incide em mim é o berço, o colo, o leito dos 

ar(oaz)es esculpidores da nascente pré-histórica que grassa 

na Serra da Capivara. Lá me conectei com meu espírito 

piauiense e, antes de tudo, americano, o qual só queria uma 

chance de gritar que está aqui pulsando. O impulso que o fez 

vociferar de júbilo foi enxergar o macro da caatinga. Sentir o 

sol queimando a pele, olhar o chão de barro vermelho e toda 

a vegetação seca. O céu do azul mais anil que já tive a 

oportunidade de estar sob. Porém, lá o cenário quem 

concebia, verdadeiramente, eram os diversos e lindos 

mandacarus, filhos dos solos mais rochosos, possuidores de 

um corpo espinhoso, mas que se ramifica e floresce. Dentro 

deles flui um córrego de água sagrada, dádiva da 

Pachamama. 



Epifanias de uma jovem piauiense-latinoamericana - Gabriela Cunha  
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Todo esse misto de sensações e insights me fizeram 

perceber que é extasiante participar disso. O meu corpo me 

faz completa, a forma como ele conversa com a vida, como 

conversa com a natureza, me diz muito de como é bom ser 

brasileira, como é bom ser piauiense e ter a certeza de que 

esse chão é meu e que eu devo dançar, rodopiar sobre ele 

em 360 graus, porque eu preciso celebrar o louvor de estar 

viva. Se o presente é um presente, o melhor lugar para 

desfrutar dessa dádiva é meu corpo, que tal qual o 

mandacaru se ramifica, floresce e é possuidor de um fluxo 

aquoso memorialístico, o qual carrega o pensar-sentir das 

indígenas, das lavadeiras e das mulheres que antes aqui 

bailavam. A água tem memória. 

Esse é o poder de ver a beleza do ínfimo, o poder de 

escrever essas linhas sendo celebrativa e também com o 

desejo de que eu as revisite quando os dias ruins baterem à 

porta, pois não há agrura no peito que não se alivie com 

andares verdejantes sob azul celestial e tons terrosos na sola 

dos pés. 
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CORAGEM  

Iago Passos 

1. 

Acordei ainda sonhando de olhos abertos com a palavra 

coragem estampada na parede. Eu conseguia vê-la em caixa 

alta, amarela, enorme. 

2. 

Senti como um bom presságio, achei bonito, uma ideia boa 

essa de deixar a palavra coragem à vista logo que amanhece 

o dia, principalmente nestes dias.  

3. 

Mas foi numa noite em claro que apareceu outro gesto, 

escrever a palavra coragem com a mão tremendo.   

4.  

Ainda o faço, em busca de um improvável equilíbrio perfeito 

entre aquilo que se mostra e aquilo que se oculta. Procuro 

essa encruzilhada improvável.  

5. 

Não sei se conseguirei ser claro, mas... 

Você já se sentiu em uma situação em que a única saída era 

ter coragem? 

6. 

Explico. Quando se tornam, por algum motivo, insustentáveis 

as coisas como estão, de modo que brota uma certeza rara: 

poucas vezes estivemos tão certos de que era preciso partir.  

7. 

Não necessariamente sabemos para onde ir – qual seria 



Coragem - Iago Passos 
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afinal o sentido das escolhas, se o universo eventualmente 

encontra um jeito de quebrar a nossa cara? 

8. 

É isso. O momento em que o universo quebra a nossa cara. 

Daí, então, seria preciso partir. Daí, então, seria preciso 

avançar no escuro. Impossível saber o que virá, se calmaria, 

gozo ou revés. Ainda assim, estamos prontos para partir. 

9. 

“Nós sempre falamos de partir”. Nunca me esqueci da 

imagem daquele frame. O filme começa assim: a legenda com 

essa frase escrita e a imagem de uma porta com blocos de 

vidro, mostrando à frente uma paisagem azul que sugere o 

mar. 

10. 

Nós sempre falamos de partir. 

11. 

Eu me pergunto quando, então, estaríamos prontos para 

falar em permanecer.  
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KOUROS NEGRO 

Ian Anderson 

Teso 

Retilíneo 

O efebo negro 

Seus músculos como triângulos 

Grécia 

Portugal 

Brasil 

 

Aqui 

O Kouros 

Jovens 

Efebos 

De pele 

Negra 

Mortos 

Retilíneos e tesos 

No 

Chão. 
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NENIAE 

Íris Ladislau 

Quando me olhei no espelho pela primeira vez, não me 

reconheci, e desde então eu ouço a música. Está sempre lá, 

no plano de fundo da minha cabeça, mesmo quando me 

distraio. Às vezes passo longos períodos sem reparar nela, 

penso que foi embora, mas percebo então que havia apenas 

me esquecido. E então ela volta retumbante, em momentos 

específicos. Em momentos específicos nos quais ela parece ir 

aumentando o volume, cada vez mais e mais alto, quase me 

ensurdecendo, para me lembrar de que ela está lá, mesmo 

quando me esqueço e mesmo quando tento ignorar. 

Estou numa festa agitada, é a primeira vez que entro 

nesse clube caríssimo. Dentro da luz negra, sinto-me livre. 

Posso dançar sem timidez. Há momentos que é bom ser 

invisível para os outros; mas a questão é essa: há momentos. 

Sinto-me tão livre que a melodia que me faz dançar está 

quase se sobrepondo à música. Estou alucinada, como que 

finalmente mordendo um pedaço do céu. De repente, um 

estouro. A melodia para, mas a música aumenta. Uma luz 

vermelha intermitente nos circula e para em meus olhos. 

Estou sozinha. Completamente só. Uma porta aparece atrás 

de mim. Olho para ela e entendo que é o único caminho a 

seguir. 

Eu entro e vejo um amplo cômodo obscuro, sem 

janelas, iluminação parca. Tudo parece quieto, mas, 

quebrando o silêncio, ouço respirações. Dou um passo e 

percebo a luz aumentar um pouco, permitindo que eu 
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enxergue melhor onde estou. Inúmeras cadeiras 

acolchoadas, de mogno, dispostas em círculo, voltadas para 

o centro, onde há apenas uma cadeira velha e gasta. De 

frente para ela há uma bancada também de mogno, 

extremamente alta, de modo a ficar fora do alcance da visão 

de quem se sentar ali. É como um tribunal sinistro. Ao dar o 

passo seguinte, posso ver que todas as cadeiras estão 

ocupadas, menos a do centro. Uma voz grave, vinda da 

bancada, diz com uma calma severa: – Sente-se. O linóleo no 

chão é tão limpo que cintila, mas, ao olhar para baixo, vejo 

que meus pés deixam pegadas de sangue. Antes mesmo de 

eu manifestar qualquer reação, a voz diz: – É seu, mas não 

desta vida. Como se eu entendesse o sentido daquilo, 

continuo caminhando até me sentar na cadeira caindo aos 

pedaços. 

Eu não sei o que está para acontecer, mas entendo que 

tem a ver com a música: ela parou. Como eu imaginava, não 

consigo ver nada do meu interlocutor, logo a minha frente, 

por trás da bancada. Eu vejo apenas suas mãos cadavéricas 

pendendo no fim de longas mangas pretas. 

– Você sabe por que está aqui hoje? – diz a voz lenta e 

ecoante. 

– Não – respondo. 

– Você sabe porque está aqui hoje. 

– Não – insisto. 

– Estou afirmando. 
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Eu tento perscrutar minhas memórias, mas agora, sem 

a música, parece mais difícil me lembrar da minha própria 

vida. 

– É por ter negligenciado minha mãe quando ela 

precisou de ajuda? – cogito. 

Mas não há resposta. 

Fico mais um tempo em silêncio, pensando, pensando… 

– É por ter estapeado minha tia no Natal? – tento, 

sentindo um misto de vergonha e humilhação e medo. Todos 

os olhos estão em mim. 

Mas o silêncio continua. 

Cada vez que me aproximo mais dos meus pecados, me 

sinto encolher mais naquela cadeira. 

Algo me diz que eu deveria saber a resposta… 

– É por que… eu cometi um aborto… quando tinha 15 

anos? 

Pronto. É isso. A maior culpa que eu carrego e nunca 

quis admitir. Ninguém nunca realmente entendeu meu lado, 

por mais que fingissem empatia. Tudo o que eu recebia eram 

sorrisos tristes fingindo compreensão, sob olhos cruéis de 

julgamento. Por mais que eu estivesse certa, e esteja até hoje, 

de que era a melhor alternativa para todo mundo, sempre me 

senti acuada e culpada por todos aqueles olhares. 

Mas. Mesmo assim. Não houve resposta. 
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Não é essa a resposta…? Não é por isso… que estou 

aqui? 

Eu olho ao redor. Todos os olhos em mim. Mas eu não 

consigo ler nada naqueles olhos fantasmas. Nada que me dê 

uma dica de pelo que eu estou sendo julgada dessa vez. 

– Pelo quê?! – diz a voz, parecendo ler meu pensamento. 

– Pelo pecado de uma vida inteira. 

Repentinamente, uma luz surge por trás de mim. Volto-

me para olhar e vejo um cone rarefeito de luz iluminar um 

móvel. Só que não é um móvel, percebo. É um caixão. Um 

caixão aberto. Volto-me para frente de novo, achando que 

começo a entender. Pois a música volta a tocar. Uma mulher 

que está sentada ao lado da bancada se levanta e vem até 

mim, entregando-me um espelho. 

Eu me olho. 

Vejo meu reflexo. 

E então entendo. 

Meu pecado é ter nascido com a cor errada. 
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ANTES DE MORRER EU QUERIA ENTENDER A 

LINGUAGEM DOS PÁSSAROS 

Jamerson Soares 

Estou sombrio. 

Neste momento há duas rochas enormes amarradas aos 

pulsos 

nenhuma palavra quis ser escrita. 

 

Neste momento todo poema está sendo reduzido a pó e 

angústia. 

 

Há um beija-flor no pulmão que sobrevive do alimento de 

flores mortas. 

Até meu nome está preso na língua. 

Um corpo sem membros se debate ininterruptamente em 

meus olhos. 

 

Grãos e mais grãos acumulados nas pálpebras. 

Não se sabe o que esperar de minhas memórias. 

Acabei comendo as páginas do meu diário. 

 

Neste momento os ossos parecem fora da pele. 

A retina salta do décimo quinto andar do apartamento. 

Neste momento há um derramamento contínuo. 
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Tenho pavor à loucura e à sua solidão. 

Neste momento estou sentado remendando caminhos 

lidando com a própria solidão das coisas. 

 

Prefiro pensar que as coisas são assim porque são 

como um gafanhoto que tem seu pulo como condição e 

sobrevida. 

Porque é como é. 

Não se inventa. 

 

O coração palpita em minúsculos passos. 

 

Antes de morrer eu queria entender a linguagem, o passo 

dos pássaros 

e o que as pedras tentam me contar de histórias. 
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Sem título 

Faunner (@mrcs.fnnr e Behance) 

Colagem manual, interferências com caneta, tinta nanquim e 

carimbo. (14,8 x 21 cm)  
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| 38 

O GRITO 

Jonas Dornelles 

O que fazer quando o grito  

virou um quadro  

expressão do claustro  

definitivo entre nós mesmos?  

 

calamos o grito em camadas  

diluindo os tons  

meia parte engano  

meia parte decepção  

 

como proceder quando o grito  

virou espetáculo  

artigo de varejo que 

crianças consomem no recreio?  

 

corre agora um vívido  

murmúrio gemido  

em surdina  

 

um nada degolado  

vulto oculto  

entre expectativas  
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o que fazer quando o grito virou um poema  

grilhões malditos  

grafados em cordas vocais?  

 

circulam agora entre nós  

vídeos e fotografias  

do momento do grito  

uma coisa que só se vê  

uma vez na vida  

 

aquele grito de cortar abismos agudo grito solto  

de que não há mais saída  

 

ali no vídeo  

pronto pra se tocar  

um replay  
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O ÁTIMO 

Laura Farias 

Perpasso-me pelo compasso de mim. 

Campo aberto, mistério de vida. 

Contorço-me por entranhas antes inexploradas. 

E, abismada, contemplo. 

Numa dança circense, fios de todas as cores espalham-se 

pelo meu corpo. 

O coração contrito prepara-se para o grande salto... 

Olhos fechados. 

Pés, mãos e pernas jogados ao vento. 
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DENÚNCIA 

Maria Clara Lima 

Não faz muito tempo que eu me deparei com a 

realidade. Somente ontem olhei o reflexo da tela do celular 

desligado e entendi as expressões do meu rosto. Desliguei 

porque estava cansada das mensagens incessantes que ele 

mandava, sobre assuntos que eu fingia interesse. Há pouco 

mais de um mês, entrei em completa condição de pena, 

gélida e enfermiça, consenti o que o meu corpo avisara anos 

antes por meio de náuseas. Neste momento, as sinto 

novamente, aconselhando-me a fugir. Não sei muito bem 

porque fiquei, já que não me faltavam lugares para onde ir. 

Um deles é o meu canto preferido na Terra: harmonicamente 

simples, macio e sonoroso. Este último, posto que o silêncio 

costuma desnortear os meus pensamentos, assim como o faz 

tão desonestamente agora. 

A casa estava coberta por aquele silêncio e eu 

deitada, no chão do quarto, como quem tem a força removida 

pela força de um peso maior. A rigidez com que as minhas 

mãos estavam presas tornava impossível o movimento. 

Minhas pernas, entreabertas por uma pressão de joelhos, 

também se impossibilitavam de ação. Pensei em portas, 

janelas e pálpebras, em tudo que poderia ser fechado 

naquele momento, exceto as minhas pernas. Era possível 

somente contrair o tronco, em vão. Ele observava a minha 

luta atentamente, seus olhos corriam pelos mínimos detalhes 

da minha dor e orgulhoso, sussurrava seus regalos. Eu 

evitava relevar as minhas náuseas. Era mais fácil pensar no 

amanhã ou no sábado que não o vejo, e próximo sábado meu 
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pai até faria aniversário. Aquela semana durou cerca de 720 

horas. Eu não sabia dizer se ainda estávamos em novembro, 

mas provavelmente já tínhamos passado pelo dia dos 

mortos. 

A minha mãe me disse para tomar cuidado, não ir 

dormir muito tarde e ligar para ela caso acontecesse alguma 

coisa, mas eu não dei ouvidos, estava mesmo ansiosa para 

um fim de semana de brincadeiras com os meus primos. A 

comemoração se iniciaria cedo, com muita comida, bebida e 

música estrondosamente alta, como o de costume. Festas 

assim, hoje, me incomodam, mas aquele dia haveria de ser 

tão feliz e o bolo de aniversário com cobertura doce deveria 

estar uma delícia! Mas a casa estava coberta por um ruído 

cortante que calou a minha voz e, por infelicidade, o gosto 

que ficou marcado nos meus vestígios de memória foi o 

amargo do álcool derramado numa cama vazia de criança. A 

verdade é que a bebida ainda não evaporou completamente 

e o meu espírito permanece nauseado. Eu gostaria de ter 

entendido, ali, o que estava acontecendo e ligado para a 

minha mãe. Mas somente ontem me deparei com o passado, 

no reflexo cuidadosamente refletido dos meus traços: o 

presente é uma ambiguidade. 

Estou me despedindo porque o colo macio de minha 

mãe não é um lugar. As faíscas de lembrança queimam mais 

o peito que a própria chama. Talvez fosse mais fácil manter o 

esquecimento, mas já não é mais possível depois da segunda 

vez. Estou indo embora porque a consciência do que foi e do 

que eu nunca mais serei é insuportável. O espelho é 

aterrorizante e eu não pretendo mais olhá-lo. Imagino que se 
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eu pudesse ligar este celular, o que está por vir não viria, mas 

eu não sou capaz de encarar mais uma vez o refletor. Penso 

em janelas e estou sendo violada pelo silêncio que entra por 

todas elas, ainda que estejam fechadas. Fora, não há sequer 

um corpo, exceto o meu. 
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VELA DE GAVETA  

Maria Eduarda Alkmim 

De repente, escuto o escuro. 

Olho para os lados e percebo que a luz da casa havia ido 

embora. Todas as pessoas do local começam o ritualístico 

movimento de procurar as velas que geralmente ficam 

perdidas pelas gavetas esperando o momento específico 

para serem usadas. 

Passei a perambular pelos cômodos no escuro, 

relembrando o quanto gostava de quando a luz ia embora 

quando era menina. Gostava da forma como o ambiente da 

casa se transformava à luz de velas: todas as conversas 

pareciam segredos e, sem distrações, éramos forçados a 

conversar para espantar o medo do escuro. 

Entrei no quarto dela. 

Minha mãe estava sentada à beira da cama e uma 

pequena chama iluminava o ambiente. 

A mulher permanecia imóvel, porém ofegante. 

“É pânico.” - disse a minha mãe. 

Percebi que ela enfrentava mais uma crise e lamentei 

muito pelo fato de ela passar por isso sem conseguir 

movimentar o próprio corpo. 

Como deve ser difícil manter a mente sã em um corpo 

que já não responde. 

Como deve ser difícil passar pelo luto do próprio corpo. 

Acariciei seus cabelos. 

Ela pingava suor. 
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Olhei para a chama da vela que se punha ao lado da 

cama e pensei que naquele momento via a imagem da morte. 

De maneira sutil, fotografei a vela porque não queria 

me esquecer do momento em que a morte havia se 

materializado enquanto quadro na minha frente. 

Decidi forçar um assunto entre as mulheres do quarto. 

“Gosto quando a luz vai embora desde quando era 

menina.” - balbuciei em voz alta. 

“Eu não.” - respondeu uma delas. “Geralmente acabava 

quando faltava dinheiro para pagar.” 
 

(silêncio) 
 

Resolvi deixar o quarto e continuar perambulando pelo 

escuro da casa. 

Ouvi a minha avó chorar no escuro. 

“Que foi, vó?” 

“Nada não. É o tempo. Irrita esses meus olhos que já 

não estão prestando para nada.” 

“Seco, né?” 

“É.” 

De súbito, lembrei-me que o escuro realçava as estrelas 

e, silenciosamente, andei até o quintal. Coloquei um banco 

próximo ao muro e me sentei sozinha. Um gato surgiu das 

sombras e acariciou os meus pés. Comecei a me sentir 

confortável.  

Olhei para cima. 

Lá estava ele. 
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Lindo. 
 

Como de costume, comecei a me localizar enquanto 

tentava perceber a quantidade de estrelas que viriam me 

visitar dessa vez. Tão delicadas! 

“Estão todas mortas. O céu é um cemitério. A luz que eu 

vejo chegando de longe é resultado da dissolução de astros 

que já não existem mais. Porém, mesmo assim, essa delicada 

brancura viaja pelo espaço até mim feito milagre.” - pensei. 

Como morte e vida podem existir concomitantemente? 
 

Mágico. 
 

Aos poucos, passei a observar as nuvens e deixei a 

minha visão se perder na dança lenta da água que é ar. 

Sempre achei interessante a forma como as nuvens se 

juntam. 

“Queria abraçar uma nuvem.” 

“Será que me molharia?” 

“Com certeza.” 

Não queria morrer sem saber qual seria a sensação de 

abraçar uma nuvem. 

Pouco a pouco, passei para a minha parte preferida: 

olhei as nuvens e as estrelas ao mesmo tempo. 

Gosto muito da sensação de profundidade que isso me 

traz. 
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Consigo perceber claramente que as estrelas estão 

muito depois das nuvens, e, de repente, tudo o que me 

parecia perto e longe cai por terra. 

Já não tenho dimensão do tamanho das coisas. 

Já não tenho ideia do que sou. 
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SOLIDÃO 

Maria Joaquina Correia 

Antes as pessoas vinham. 

Em busca de sua estrela, 

Agora elas vão. 

Fica como companhia, a solidão. 

As montanhas pareciam 

Fortes, 

Imponentes; 

Agora parecem solitárias; 

Perdidas na imensidão. 

O horizonte é frio. 

O pôr-do-sol avermelhado e sombrio. 

O entardecer melancólico. 

“que minha solidão me sirva de companhia. 

que eu tenha a coragem de me enfrentar” 

Tomo chá com meus fantasmas. 

E até o aroma foge pela fresta da janela, 

Esquecida entreaberta por alguém 

Que acabou de sair. 

Permaneço à espera do meu ir. 
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 Sem título 

Rogério Rodrigues (@r.o.g.e.r.in) 
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CURAS DA QUARENTENA 

Mariana Gouvêa 

Estava frio. A luz amarela vinha de um buraco da janela 

e percorria um sinuoso caminho até os meus pés. Pelo menos 

não está chovendo, pensei. Tentei mexer as mãos. Apertei 

com força uma contra a outra e me enrolei na coberta. 

Escuridão, falta de ar. Não dá pra ficar muito tempo embaixo 

do edredom. O telefone tocou. Fala sério, mais uma vez a 

soneca. Eu sempre me esqueço de desativar o alarme. 

Levantei em um salto. Corri até a cadeira e peguei o 

meu roupão. Tremendo de frio, prendi o cabelo com uma 

colinha e bocejei. Por alguns segundos, pensei no que eu faria 

primeiro. Um, dois, três e... Bom, eu queria ficar mais tempo 

na cama. Confesso que o horário não permitia e isso me 

gerava um tremor e uma ansiedade que eu não podia 

controlar. Deitei novamente e acordei pouco tempo depois 

com uma melodia encantadora martelando na minha cabeça. 

Violinos, orquestra. 

Levantei lentamente enquanto o sol percorria os meus 

pés em uma dança repleta de animação. Eu parecia outra 

pessoa. Vestido azul, cabelos enrolados e dourados. Ritmo 

suave e coração acelerado. Pequenas coisas que percebi no 

reflexo do espelho. Como a história de um livro, rapidamente 

procurei a música e coloquei para tocar: Merry Go Round of 

Life. A potência sonora adentrou o ambiente com extrema 

velocidade. A tarde se fora, em alguns segundos eu senti uma 

beleza incomparável que acompanhava a solidão, o 

distanciamento. 
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Perguntava aos aspectos mais íntimos do meu ser o que 

me fazia levantar sempre, o que gerava esse sentimento de 

inquietação e vontade de fazer dessa vida única. Como 

poderíamos ser um e ser dois ao mesmo tempo? O que fazia 

esse sentimento tão belo crescer dentro de mim? Lágrimas. 

Como uma chuva passageira, elas brotavam com uma 

velocidade exacerbada e molhavam os meus pés descalços. 

Percebi que meus dedos estavam formando um 

caminho invisível no ar, assim como um maestro forma um 

campo de flores enquanto guia a orquestra. Fiquei assim por 

muito tempo, por muitos e muitos tons, até que entendi que 

eu estava experienciando a vida em sua forma mais sutil, 

como se eu estivesse deitada no chão, observando o céu em 

uma noite carregada de estrelas. Algo único e especial... 

... E de tão especial se fez presente, pensei enquanto 

abria os olhos e percebia a manhã surgindo. Um sorriso se 

formava em meus lábios de forma que eu pude sentir o que 

quer que isso signifique. Uma essência doce e pura. Como se 

eu tivesse feito poesia com as estrelas. 

Naquela manhã, eu finalmente tirei o violino do armário 

e decidi retomar as aulas práticas. Lembrei de todas as vezes 

em que fiz música e de todas as danças que fiz comigo 

mesma. Fazer a melodia do encantamento é sempre acordar 

de um sonho, é se curar de qualquer dúvida do amor pela 

existência. É ser a beleza. 

Perguntei-me o que poderia ser mais lindo que isso... 
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PONTES DENTRO DA BOCA 

Marina Rima 

o grito é o princípio 

faz ou desfaz um encanto 

quando grita 

(não quando canta) 

é que levanta a poeira 

nem o riso nem o pranto 

o remédio é o grito 

 

e o que vem depois do grito 

 

um grito bem dado, 

pode chegar à velocidade de 340 m/s 

 

e o eco do grito é ouvido 5 segundos depois 

do grito ter sido dado 

 

em 2010, um concurso de grito 

queria descobrir quem gritava mais alto na província 

de Hangzhou 

 

mas ignorava os critérios de grito mais longo, 

grito mais agudo, grito mais grave, grito mais 

urgente, grito mais alarmante 
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como quando os bebês gritam (e não choram) 

e dizem com isso: me pegue, me alimente, me console, 

me ame 

 

então ensinamos pros bebês outra fala 

que domestica melhor os sons e insere tom 

e uma intensa carga lexical (cheia de truques que evitem 

gritos) 

 

embora nossos ternos e civilizados sons 

possam soar como gritos para ouvidos mais sensíveis a certas 

quantidades de decibéis 

 

e, dependendo de onde se fala e se ouve 

no Marrocos ou no planeta TrES-2b 

um grito pode ser um som ínfimo 

um grunhido ou um sussurro 

e pode não ter poder de desfazer qualquer maldição 

 

john cage disse que amava os sons 

do jeito que eles são 

porque o som é o único significante sem 

significado 

[mas me pergunto] 

e o grito? 
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edvard munch 

quando pintou o grito 

recortou um grito [dentre os possíveis] 

e derreteu a tela em cores e formas 

surreais 

 

quem dera todo grito fosse assim 

tão figurativizado 

 

pois quando eu grito às três da tarde 

e o sol é ameno, o ar é fresco 

os pássaros cantam 

eu não sei o que meu grito diz 

 

e me pergunto se o eco me engana 

 

e por que diabos eu não falo a minha língua? 

 

mas se é possível medir o grito, 

verificar sua temperatura e pressão 

atender o seu pedido e ouvir e curar a dor 

 

grito, 

tento me acostumar comigo 
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SEM TÍTULO  

Octávio Ferreira 

Era assim: ponto ponto ponto ponto ponto ponto ponto. 

Na esquina do lugar onde eu trabalho havia uma loja, 

nunca tive a chance, nem terei, 

de descobrir a natureza de suas finanças, 

que tinha um desenho lindo em sua parede. 

Sólido, 

hippie, 

longe de qualquer questionamento de si em si por si... 

apagaram-no. 

Apagaram a porra do desenho. 

Era assim: ponto ponto ponto ponto ponto ponto ponto. 
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| 57 

IBERÊ A CAVALO 

Richard Plácido 

Quando vi o estrábico branco nos meus lençóis, em pé, 

no canto da parede, não consegui reagir. Havia no meu 

sangue fumaças. A janela entreaberta nadava no desespero 

excelente das camadas neutras. Acordamos cheios de dores 

internas. Na praça de luzes calmas acesas, encontramos ela, 

que seria a mãe de todos os mortos. No embrião das 

situações, é ela quem acende os conflitos. E o véu negro do 

céu cobrindo nossos três corpos mutilados de dores internas. 

Os olhos se acenderam e dobraram e dobraram numa 

confusão dentro da baioneta. Não imaginávamos que ao 

entardecer as pessoas não teriam a magia de hortelãs da 

folha miúda amassadas no prato arrastado para trás. 

Flutuamos feito três condenados à morte, como se sentados 

na poltrona da sala de espera do paraíso, preenchendo 

formulários on-line, cuja matéria retrativa desinteressava os 

rudes sapatos. Havia fumaça nos bolsos e acordamos sem 

prazer algum. 

O corpo desnudo, rijo, a bicicleta dada a prazeres 

absolutos. Nada disso se encontrava na loja de conveniência, 

mas trabalhava lá um homem degolado, o chão encerado, 

agora sujo, gota a gota. A bicicleta à venda descansava sobre 

a boca do túmulo. A derradeira palavra é rubra, o sorriso 

despido encara lentamente, ramo a ramo, o cheiro de ossos 

trincados, a mágoa dos dias.  

O homem cujo assassino futuro ainda está na sala de 

parto; faz da andança a cavalo, em esquinas e janelas 
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trancadas e lojas de bibelôs, seu percurso inacabado. Ainda 

faço parte da vida dela, da quarta esfinge, e o rato mordendo 

confusamente o dedo, abro com certa dificuldade a boca do 

rato, sinto os seus dentes roçando as unhas, o pelo se mistura 

à carne, tudo tão macio e tudo tão ingênuo, tudo tão 

molhado. Não acredito em tartarugas do mar, disse a mãe, 

cujos filhos agora descansam. O cavalo morto atormenta a 

menina, o cinza e o marrom dos dias atuais invocam duas 

rodas em chamas, que sobrevoam sinceras o nada. 
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MELANCOLIA 

Venus Brasileira Couy 

A melancolia de cócoras no telhado 

Dürer, 

De occulta philosophia, 

Lars Von Trier, 

as irmãs Justine e Claire, 

a música de Wagner, 

moscas e melodias,  

as nuvens se despedem de Isolda 

do terraço em Botafogo 

— Colisão — 

 

A melancolia de cócoras no telhado 

 

Na Costa Azul, 

ao Sul, 

em Six-Fours-les-Plages  

passeiam as mãos e 

o véu  

entre os ideogramas 

e os dedos da chuva, 

eis que  

surge 

numa aquarela  
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a silhueta 

— ou eram figos? 

Ou talvez Ana? 

 

A melancolia de cócoras no telhado 

Da palheta de cores 

do Parque Lage 

brotam  

luvas lilazes e 

olhos azuis celestes: 

mata e arcos, 

“fuga e refúgio”. 

Num pincel 

o poema 

escoa pelo ralo.
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POEMAS COSMOLÓGICOS 

Vinicius Rebelo 

I. 

Os dias devoram minha vida 

tal qual uma fera consome sua presa 

O tempo rouba a minha felicidade 

Meu espírito faculta a alegria 

Esbanja agonia 

Até quando sofrerei as dores da alma? 

 

II. 

Mergulho no mar do pensamento 

Lá encontro o “ser” 

parado e móvel 

tal qual esfinge que decifro-te ou devora-me 

Voo alto, minhas asas queimam – caio no mar 

 

III. 

A dialética metafísica do mundo 

Capitalista está no espírito 

O desejo morto de criação 

O ardente anseio de produção 

Coabitam o mesmo coração 

 

IV. 

Voluptuoso será o tempo 

Dos homens criadores 

Poderão produzir, pois, 

Livremente 
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V. 

Fatídico e ignóbil os dias 

Dias dos homens empreendedoristas 

Revelam a pobreza 

de sua própria história torpeza. 

 

VI. 

O que sobrará deste tempo sórdido 

Com a queda do homem médio? 

NADA 

Apenas a completa falta de sentido 

para o mundo capitalista. 

 

VII. 

Com Aristóteles devo comungar 

Entre tragédia e comédia 

pouco há a se diferenciar 

Somente no que toca 

O horror e o ridículo 

 

VIII. 

Atingiu-me sua flecha 

Eros impetuoso 

Alma, que fique quieta 

Neste acertar doloroso 

 

IX. 

Explodiu um novo tempo 

Que barulho surdo ele fez 
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Curvaram a cabeça por vontade 

Maldição ou benção, na verdade? 

 

X. 

O fim de um lar se anuncia 

Das bases tijolo por tijolo é tirado 

Nem profeta e nem cientista 

Será capaz de salvar do retratado. 

 

XI. 

O cômico tempo sarcástico passou 

Não vi! 

Atrevido levou-me o amor, 

A juventude, a saúde 

Perguntei-lhe, como passaste 

tão despercebido, tão severo 

tão engraçado, tão desgraçado 

Rindo do que ficou a procurá-lo 

Respondeu-me, 

Vagaroso como um cágado 

Porém, veloz como a lebre 

Passei! Cumprimentei-o! 

Tu disseste: Vá embora, maldito! 

Respondi: Não voltarei 

Amor, juventude e saúde levarei! 

Assim, fiquei, indo… 

 

XII. 

Bradei um dia: 

Já era hora de acordar! 
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Tristeza e felicidade me devorem, 

não temerei mais. 

Nem ficarei ressentido com a dúbia irmã 

Ainda aproveito a flacidez do meu coração 

Pois, quando enrijecer 

De nada e de nenhum 

Vou me arrepender 

 

XIII. 

Nada mais honesto que aceitar a mote 

Nada mais honesto que negar o infinito 

Nada mais honesto que negar o eterno 

Sendo honesto, vivo! 

Sendo honesto, existo! 

 

XIV. 

Escrevo-lhes poucas novidades – talvez nenhuma 

O medíocre homem tende ao animal! 

O homem alto tende à Arte! 

Não há síntese possível destas duas proposições. 
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