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Estou comendo o pão que João 
filho de Chico 

o poeta 
me vendeu. 

Eu estava sem dinheiro 
e ele disse que eu poderia pagar depois. 

Obrigada 
João 

Obrigada 
Chico 

por este pão. 
E obrigada ao pão. 

 
 

Clarisse Lyra, 5 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



márcio junqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abandonar o futuro. 
ancorar a presença no corpo 
isto é: estar presente 
isto é: ser presença 
isto é: atenção real ao que se faz enquanto se faz. 
 
abandonar o futuro 
deslocar o foco do produto (o produzido) para o processo 
isto é: acreditar que o produto (o produzido) espelha a qualidade do processo 
ou melhor: o processo justifica o produto 
 
abandonar o futuro 
se saber contingente, precário, perecível 
acolher o desconforto de estar vivo 
sabendo que se vai morrer 
partir daí 
sem mistificações 
que a vida é ligeira. 
 
abandonar o futuro 
inventar um cartaz 
pra passar a tarde com flavão, cibelle, marília e nataly 
comendo fumando falando 
que o cartaz é o mote do encontro 
que o cartaz é a memória encarnada do encontro 
 
abandonar o futuro 
propor o movimento de colar o cartaz 
pra passar a tarde com mila e lorena 
que movimento é a qualidade do momento 
o gesto mínimo de reencantamento 
nas ruas esvaziadas(?) da cidade 
é persistir na cidade 
e não fazer da resistência um gesto de bravura 
ao contrário 
fazer do desencanto um gesto de resistência 



 
abandonar o futuro 
ou como diria waly salomão: 
esqueço a meta da seta 
e fico firme no leme 
que a reta é torta. 
 
abandonar o futuro 
se desengajar dos projetos de salvação do mundo 
que projeto é projeção 
é tempo adiado 
é desconhecimento da ficção do silêncio 
é esperança (que é também espera) 
e o futuro é uma roupa que não nos serve mais. 
 
abandonar o futuro 
abandonar o futuro 
abandonar o futuro 
abandonar o futuro 
 
não esquecer que a linha é uma sequência de pontos 
e que a alegria segue sendo a prova dos nove. 
  



raja collins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estudando o punk 
 
aos triceratopos 

 
a 
não consigo ainda me imaginar com que cara eu chegaria numa sala após a pandemia. 
como começar... não sei. 
 
(...) 
 
conformidade  
 
  



1 
— sim... eu conheço bem essa desgraça 
 
[atrás do quadro bate um fio com o Diretor Geral do Detran-RJ] 
 
  



2 
o Belo: 
 
(a história irá falar de mim, ele disse) 
memória: algo factual, não necessariamente real 
 
 
  



3 
e um celular que não dá carga 

como uma história dentro dum rio   
como uma história dentro do bolso      
como uma história sob/re o chão, na terra   

  



jhenifer silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAL 
 
este é o sinal 
o contorno sonoro que repercute a travessia 
ainda colada — rio — à minha pele réptil 
 
seja o que for, meu amor, haverá saída 
para o absoluto indispensável à terra — vê 
 
os anagramas rabiscados nas portas dos banheiros 
à beira da estrada 
 
e os diferentes códigos que as folhagens do caminho endossam 
 
ao crime 
 
que é a paisagem 
  



jhenifer silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS CONSIDERAÇÕES 
 
bem sei que ninguém compõe poemas 
como um velho cego 
e que nenhum éden uiva nos ossos o amor 
sei que todo cheiro exalado do ventre 
cheira a cimento e a sede 
sei que vejo, meu filho, um moleque 
descalço com a flauta do desejo 
a dançar uma serpente enfeitiçada 
pela canção jamais composta: 
dos dedos — segredos 
das íris — suor rancor 
sei que outras histórias mais 
se aniquilarão na grande selva 
e que nada poderá impedir 
outra coisa não me resta então 
que esculpir o nome das ervas 
todas as mil que conheço 
no dorso dos teus dentes brancos 
  



jhenifer silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS SABEM 
 
todas sabem que nem sempre é preciso registrar a paisagem para se ver o todo 
todas sabem que derrotas são invencíveis 
todas sabem que honestos perdedores se agacham com as mãos na cabeça 
a mirar, por algum tempo, o nada 
todas sabem quão dura é a sabedoria de uma pedra 
todas sabem que sempre há uma criança tentando erguer uma pipa no vento da 
manhã 
todas sabem que só é possível enfrentar uma onça quanto menos se é quem se é 
todas sabem do poder destrutivo das palavras seiva sol sonho 
todas sabem que estamos perdidas, mas que temos a travessia 
o coração na boca do inferno 
e que fazer um poema 
pode ser uma insolação 
  



nathalia carneiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brown skin girl 
acho que tem algo a ver  
com a casca da árvore  
 
bem que ontem eu queria pintar 
meu cabelo de verde 
mas está rosa 
como meu vestido 
 
também sou astronauta 
como Hippolyta 
às vezes sou poetinha 
que rima 
mas tem que sair do nada 
 
às vezes exploro o cosmos 
com minhas antenas 
faço expedições em outros planetas 
às vezes o corpo a navegar 
é o meu  
uma felicidade extrema 
ter aprendido  
(que é sempre um estar aprendendo) 
a habitá-lo 
 
as árvores parecem satisfeitas  
em sua morada 
mas nós  
não sabemos 
  



mariana paim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eu pensei que 
quando estivéssemos 
no futuro haveria 
carros planando  
pelas ruas 
               [que acima do horizonte 
seriam uma outra 
espécie de caminho 
que estaríamos com 
trajes prateados e 
iríamos nos alimentar 
com aquelas cápsulas 
dos filmes de astronautas 
norte-americanos 
que tudo o que era  
ficção estaria aqui  
ao alcance das mãos e 
que nossos problemas de  
agora seriam curiosidade 
de algum tipo de enciclopédia  
do passado mas  
nós que vivemos  
cinco décadas ainda 
hoje somos algo  
como uma versão de  
umas três marias 
tipicamente estranhas à 
nova década de vinte e que  
sabem que a despeito  
do peso da inércia dos anos 
a mudança  
ainda 
que lenta 
sempre vem 
  



mariana paim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografar distâncias 
Estabelecer pontos  
de contato 
Fissurar a palavra  
                               rente  
à superfície 
Respirar o cheiro da manhã  
                                        adormecida 
Inverter trânsitos 
Contrabandear tua caligrafia, 
                                                      como eres mismo? 
Entender que há espaço 
para fuga e também para 
o encontro 
Acolher dores 
Esvaecer o vazio 
Aprender que a incerteza pode ser  
raiz 
Regar as plantas dos pés 
                                          [com o canto dos pardais 
Reinventar cidades 
                                 Tramar insurreições 
e ver  
entre as ruínas dos dias 
a coluna quebrada  
de um outro  
tempo 
  



mariana paim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
depois de medirmos  
a distância 
                  com as mãos 
dois continentes 
não separam 
       mas antes  
criam  
um lugar  
comum 
em nós 
e essa dificuldade 
de dizer 
aquilo que está 
ali no meio 
                     entre 
tantas formas 
que poderiam falar  
disto  
ou de todas as  
palavras que talvez 
não saibamos  
para dizer  
do mar 
embora você não diga 
nesse mundo 
existem mais de  
         seis  
mil línguas  
quantas delas 
já morreram e  
quantas  
possibilidades de  
mundo se perderam  
com elas 
em silêncio 
como agora  



que sinto  
que dentro  
de mim  
tudo é 
             ilha 
e em você 
também 
  



mariana paim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
crueldade é silêncio  
feito espera  
nesses dias que correm 
e não desenham caminhos 
mas uma distância  
áspera onde  
quase não há  
palavra que toque 
nem poema  
que atravesse 
só tua  
voz na tela 
arranhando o vermelho  
das horas vazando  
beleza e ferocidade 
como coisa viva 
como quando você diz 
choro, chove, ouve  
qualquer coisa e eu 
faço água 
onde a ausência   
pede um corpo 
de passagem 
  



clarisse lyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apagou o storie? 
apaguei 
risos 
me toquei de que 
não é porque estou 
muito chapada que 
preciso sair postando 
cada pensamento 
que me ocorre 
gargalhadas 
mas você nem 
posta tanto 
assim 
é que me ocorrem  
poucos mesmo 
  



márcio junqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUATRO POEMAS PARA PEDROS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
As melhores mentes gays da minha geração acreditam que nós falamos uma voz e 
sonhamos um sonho, mas nós não somos monolíticos. Nós não somos nem mesmo 
respeitosos com as diferenças uns dos outros. Estamos muito distante disto, Dorothy. Eu 
te digo que o Kansas está mais próximo. 
 
Essex Hemphill. “Does your mama know about me?”, do livro Ceremonies: Prose and 
Poetry (1992). Tradução livre: Lucas Linhares. 
 
 
 
 
 
 



pedro terceiro 
 
 
tanto que eu quis 
quis com pressa 
quis com medo 
quis com raiva por querer 
quis fingindo que não queria 
que tudo bem 
que tanto faz 
quis demais 
salivando 
nervoso 
que nunca chegava 
quando eu levantava  
me medusava falando 
nestante eu chego 
eu  suspirava eu 
tanto custou 
tanto atrasou 
que quando chegou 
- e nem tinha chegado - 
eu  tinha des-cansado na má água 
os cabelos duros de sal 
todo olho escuro do mundo 
ele falou 
vambora 
eu quis dizer 
bora 
boca disse 
agora não 
ele suspirou em falso 
(ele também vinha cansado?) 
ele falou 
tá bom 
e foi embora mancando 
tudo que era vidro trincou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pedro primeiro 
 
 
(depois de quanto tempo?) 
 
você aparece na nuvem 
de costas 
de costas demoro pra te ver 
você fala com ju 
eu ouço  sua voz 
que  diz 
tô trabalhando no centro 
todo dia passo aqui 
ju me chama 
eu entro ligeiro no bar 
 
* 
 
eu falo com você? 
eu não-falo com você? 
o que eu falo com você? 
 
* 
 
o cara atrás do balcão procura o troco 
eu enumero 
mais magro 
mais barbudo 
igualmente pálido 
sempre mal vestido 
 
* 
 
você diz:  tá diferente. quase não reconheço 
ensaiamos um abraço constrangido 
os copos cheios de cerveja 
você diz 
parei de beber, mas tenho um beck. 
 
* 
 
fumo 8 cigarros 
rodando pela nuvem 
e  
(repetindo o velho gesto) 
sento atrás de você 
entre nós 



40 cms de concreto 
um par de anos  
vastos sentimentos sem nome 
eu não te vejo 
você não me vê 
 
* 
 
eu queria 
seu obturador sobre meu  olho 
sua porra em minha boca 
a cabeça desproporcional 
com os pensamentos todos 
(sobre ética, estética, bitcoins)  
onde eu pudesse me deitar 
ainda quero? 
 
*  
 
desesqueço aleta falando  
esse boy parece que é uma obra do anish kapoor 
 
* 
 
- você vai na são salvador? 
- depois. 
- ok 
- vou ouvir até o fim. 
- ok. 
- amanhã eu toco aqui. 
- ok 
- eu tô de bike 
- ok 
 
* 
 
na parede 
um lambe diz: 
no futuro 
o amor 
e a liberdade 
serão como 
num filme 
 
* 
 
vou embora sem me despedir 



pedro quarto  
 
posso entender 
a teoria que diz 
que crianças abusadas 
com certa frequência 
se tornam adultos abusivos. 
se isso é uma explicação 
não é uma justificativa. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pedro segundo 
 
depois  
de falar sem gritar 
 
volta pra tua mulher 
e teus amantes 
não me chama mais 
não me pede pra ficar 
 
e passar  
36 horas 
num circuito 
em looping: 
 
cabelo duro 
voz fina 
muito magro  
pouco rabo  
muito pouco selvagem 
 
para o preto projetado               
pelo olho do outro            
 
de  manhã 
incerto              
ele tenta acordar 
de sonhos intranquilos 
 
sozinho 
no quarto 
precisa inventar                                         
um dia cheio 
  
cansado cansado 
acende um cigarro e 
liga o rádio 
 

I ain't sorry  
 
a canção é  espelho 
                                      farol 
ele fica morando ali 
e  quando pensa em chorar 
aumenta o volume 
 
 



He trying to roll me up 
 
ele tem 35 anos 
e o peito farto  
da porra  
de garotos  pálidos 
autocentrados 
& com problemas de estima. 
 

Wave it in his face, tell him, boy, bye 
 
 
ele dança 

 
Stop interrupting my grinding 

 
dele brota água  

I left a note in the hallway 
ele se lava nessa água  

By the time you read it, I'll be far away 
 
 (lavra secretada)  

I'm far away 
e repete 

But I ain't fucking with nobody 
 
 
secreto  
com espelho no banheiro 
ele se mira 
baixa a cueca até o joelho 
e gosta de tudo que vê 

Big homie, better grow up 
cabelos  dedos  peito 
pernas  pau pentelhos 
orelhas  olheiras   boca 
coxas costas cu  

He better call Becky with the good hair 
 
ele agradece que no mundo haja beyoncé 
e  por esse dia 
não precisa se culpar. 
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