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[11/2 06:06] Roger: tô de boinha 
[11/2 06:06] Roger: vai dar TD certo se Deus quiser 
[11/2 06:08] Roger: tá a fim de editar uma edição da felisberta comigo? a 
Clarisse disse q poderíamos 
[11/2 06:08] Roger: aí chamaríamos as pessoas 
[11/2 06:08] Roger: tava pensando em publicar pela primeira vez o edmo e a 
julia hahaha pedir para eles escreverem 
[11/2 06:09] Roger: ela disse que nos ajuda 
[11/2 11:08] Viviane Nogueira: Yes 
[11/2 11:08] Viviane Nogueira: siiiiiim 
[11/2 11:08] Viviane Nogueira: Vamo 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When I decided this the type of life that I'd live 

I make sacrifices 

What the fuck you writing for? You know you do not give 

I got right back on my feet 

I fell face first, the first time I'll admit, I did 

Took a couple years for me to feel 

Like I did not fall upon all deaf ears 

  



  Caroline Policarpo Veloso 
 

 
 
 
Alguém disse que já nada poderia começar, eu supus que isso quisesse dizer 

continuidade, escreveu a matilde. não sei por onde começar esta conversa, mas isto 

não é um começo, não mais. temos pilhas de começos acumulados, e eles pesam, eles 

pairam. a conversa infinita é o título de um livro de blanchot que não li ainda, que 

talvez nomeie bem este exercício. o infinito como promessa: uma espiral na qual o 

começo não é mais identificável nem possível, mas continua necessário a cada vez 

  



  Marcela Futuro 
 

 

 

 

movimentos celebrativos I 

artigos definidos me surpreendem 
artigos indefinidos me fazem pensar 
 
movimentos celebrativos II 

[sonoplastia] 
ahh ohh 
hmm 
 
movimentos celebrativos III 

artigos definidos me definem melhor 
 
movimentos celebrativos IV 

artigos indefinidos me definem melhor 
 
movimentos celebrativos V 

uma jantinha 
 
movimentos celebrativos VI 

a minha mãe 
 
movimentos celebrativos VII 

do o ao um 
 
movimentos celebrativos VIII 

da uma à a 
 
movimentos celebrativos IX 

um amor 
 
movimentos celebrativos X 

o amor 
  



 Suli 

 

 

 



 Fúcsia 
 

 

 

 

Megasina acumulada em 7,7 bilhões de indivíduos 
 
 
Mulher de 92 anos mata filho para evitar ser mandada para asilo 

Golfinhos podem se drogar através de toxina do baiacu 

Baleia encontrada morta na Tailândia tinha 80 sacolas plásticas no estômago 

Abraão mata Isaque de prazer 

Morreu bebendo 7 litros de amaciante 

Fábio Jr quer reduzir pensão do filho e questiona luxos da ex, Mari Alexandre 

Anvisa proíbe venda de 5 marcas de extrato de molho de tomate com pelo de roedor 

acima do limite tolerável 

Humanos passaram hanseníase para tatus e agora eles devolvem a doença 

Universidade será leiloada para pagar dívida por cópia pirata de Windows 

Ex Power Ranger revela ter matado amigo com espada 

Mulher tenta entrar em presídio com estimulante sexual dentro de linguiça 

Mulher é acusada de atirar no namorado porque ele ronca muito alto 

No futuro a aposta será na pessoa e não no diploma 

Poeta morre pela boca 

Na final da Copa do Mundo jogador lê no microfone capítulo inteiro de Levítico 

Após lamber campainha por 3 horas homem é procurado nos EUA 

Mão de operário é implantada na própria barriga; entenda o caso 

Eleição para prefeitura é decidida no cara-e-coroa nas Filipinas 

Pastor não escapa de infarto após filho único declarar-se assexual 

Em plena pandemia, veados dominam bairro inglês e famílias tradicionais não 

conseguem mais sair de casa 

Robô se cansa de trabalhar e se suicida no chafariz do shopping 

Uma câmara dourada enterrada embaixo de uma montanha no Japão contém água tão 

pura que pode dissolver o metal, e está ajudando cientistas a detectar estrelas mortas. 

  



 
 
 
 

Haikai da dona do mundo 
 
 
mentiu quem te disse  

que ela tinha uma só:  

a barata tem sim sete saias de filó 

  



 
 
 
 

Holograma do embutido 
 
 
medidor de potencial de catarro catártico 

em manutenção ✔ 

 

tensão da mão que beija o ímã na surdina in 

subordinação ✔ 

da assadura do magnata pipocado de macumba ✔ 

 

psiu carrapicho sodomita ✔ 

 

luz de isqueiro no esgoto lilás ✔ 

 

tempestade em corpo dágua&alho  

em bagaços de holograma ✔ 

 

pinos porcas e furúnculos 

soltam o nariz  

de pinoquiane ✔ 

 

tapioca de sangue pisado ✔ 

 

luz da munheca em pulseiras ✔ 

 

não é um cavalo, é um hipocampo ✔ 

não é cristo, é um hipocristo ✔ 

hipóteses na crista do galo de orgulho fedido ✔ 

puto do almoxarifado cheio de falta-tudos ✔✔✔✔✔✔✔ 

 

εℓε gosta mesmo de um armário embutido ✔ 

  



 marte 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 Lucas Quintela 
 

 

 

 

Não sei se a poesia 
é um cobertor grande 
quente e suficiente 
                             [para 
a impressão 
é que ela é feita 
de arroz 
papel fino 
completamente ineficaz em secar 
as poças do corpo, 
ler-poemas 
é apanhar até derreter 
a cada bofetada 
criar lagoas nos mais variados órgãos 
do tórax 
 
(Nenhuma poesia — infelizmente 
           derrete a 
            bunda) 
 
ser seduzido 
enterrado 
mumificado 
cheio de palavras, as mesmas, todas ordenadas 
e ainda assim, corpos ao acaso 
postos ombro-a-ombro 
“vamos fundindo para 
arranjar mais espaço” 
todos semilíquidos 
enrolados em papel de arroz 
nus e vestidos, 
a orquestra apenas toca notas inteiras a nossa são meias palavras 
dedos suados beijos cheios de língua somos incapazes de ver 
qualquer tragédia a galope, 
sufocados não percebemos 
que a pele de nossos alvéolos 
já são, a mesma cobertura de arroz 
doce temperado com 
pitadas de canela 
  



 Letícia Carvalho 
 
 
 
 

nova mensagem 
para L. 

 

querida, 
queimaduras continuam 
a coçar sete dias 
passados o incidente 
agora carrego  
comigo cubos  
de gelo e descobri  
a chance de ver o futuro 
mesmo em formas não redondas: 
 
fique atenta à temperatura de sua pele 
o tempo não é de conceder caprichos. 
  



 
 
 
 

 
pugilista heartless 
 
 
 
eu pensei 
nunca ser possível sofrer um golpe 
digo 
eu 
nunca sofreria um golpe 
com exceção do fatal 
acredito 
morremos em golpes. 
 
eu sempre pensei 
nunca ser possível sofrer um golpe 
e permanecer 
de pé ou sentada  
com mais ou menos cabelo 
com os olhos abertos ou fechados 
com a boca seca 
ou com saliva brilhante 
com todos os balões 
que habitam um corpo  
ainda firmes 
 
é possível  
sofrer um grande ou pequeno 
golpe 
perder os móveis da sala 
os eletrodomésticos 
o licor do avô 
a coleção de imã de geladeira 
o gosto pelos livros ilustrados 
os melhores amigos 
perder o colchão 
as maçanetas do apartamento 
os tapetes em que pisamos 
e continuar aqui. 
 
falamos do país e de golpe 
certamente em outros territórios 
se fala em pancada e política 



aqui também  
trauma e economia 
 
mas a verdade  
sempre tive a convicção 
de nunca poder sofrer um golpe eu mesma 
apesar de já ter sofrido antes 
(a memória se perde na lacuna exata entre um murro e outro) 
dessa vez 
repeti surpresa: 
“não vi a mão ossuda chegando!” 
  



 Suli 

 

 



 



 Demo Jesus 
 
 
 
 

Amnésia  
 
 
 

Diante do deslizar dos dias e meses  

Em nossas faces 

Tal como a água  

que escorre entre os dedos 

Um vírus passa entre 

Os vínculos de maldade 

Mesmo míope observo  

Nossas vidas em trânsito por um túnel 

Sem enxergar o começo ou final 

Não existiria retorno? 

Talvez não... 

Sem esquecer do empenho  

em recuperar-se  

De um trauma cotidiano  

Sem ser morto por um ato reflexo 

Possa ser desmotivação 

 

Concluo que da mesma forma 

Não há como retornar 

Pois o moderno que construiu o túnel 

Fez respingar concreto  

E faíscas nas feridas  

Converteu parte do amor  

Em desprezo pela humanidade 

Os androides de Runner  

Se equivocaram 

Amaram os resíduos ruins 

O esterco 

 

Com o Corpo vejo uma igreja  

Sinto isso ao caminhar  

Por cima de uma ponte 

Apostando que tanto a igreja  



quanto o corpo 

Têm grandes similaridades...   

A congregação dos tecidos 

A junção das ideias 

A fala 

A palavra 

Resultam em gestos de ódio, 

Gratuitos 

Com desarranjo intestinal ligado  

Com a molécula bromometano 

 

O holocausto dos insetos 

Representa uma entre moles 

De coisas que eu não queria ver... 

Igualmente  

O suicídio de uma mulher   

Desistente da escolha 

Poderia me fazer desistir  

Quando  

Os dedos fraquejam  

Pendurado num penhasco  

Das ideias 

 

Assim como agonizam  

os hospedeiros e os marionetes 

num banheiro sujo de rodoviária 

Sem fetiches,  

sem amor, 

sem pulso 

Agonizo numa compra de passagem 

apenas de ida... 

Com desejos latentes 

Sedento por expressão  

Em Nada que persistirá  

Para além  

de um débil gozo  

agudo 

Por meio do que restou  

Da minha igreja  

Não é possível  

Esquecer  



 raja collins 
 

 

 

 

afins à natureza  
 
 

a.  

Estou desempregado. Escrevo este texto com dois propósitos principais: 1) 
facilitar minha vida para além da universidade; 2) terminar, de maneira mais honesta 
possível, minha passagem (...) 
  



 

 

 

 

 

b.  

O gesto é o método  
E os leitores que comentam.  

 
É óbvio que eu nunca li Baudelaire. 

  



 
 

 
 
 

c.  

  



 

 

 

d. 

— Agora que vocês estão no primeiro ano e já são muito crescidos, a gente 
precisa aprender a ouvir os números.  

[De 1 até 20]: 
(...) 
 

— Teacher! Como que escreve doce em inglês? 
 

— Bom, vou repetir os números que já falei. 
número um, número dois, número três… 

— Ah, por favor, Júlia, desliga o microfone! 
 
             número dezessete! 

— Bingo! 
(...) 
  



  Viviane Nogueira 
 

 

 

 

 

julia me mostrou que no livro  

há uma leitura baseada n’a 

estrela que é meu arcano  

preferido (seguido d’o mundo, e depois (…) 

fizemos uma tiragem com o tarot  

bonito do roger 

à meia luz na mesinha do quarto 

ele descalço ela de coturno 

eu acho 

primeiro muito ouro 

depois tudo 

trocado o joelho entre os ca 

lices brincando as vestes  

tudo festa vermelho café 

carolinas azul choro e drama  

depois uma figura no rio 

izildinha leda oxum minha mãe 

sentadas eu bem velhinha  

rindo da gente e se deus quiser  

cantando enquanto olho pra trás  

a 

destruição 

 

  



   Krista Franklin  
 
 

Tradução de Viviane Nogueira 
 

 

 

 

 
Fora da Floresta 
 
 
 
A caminho d’água, penso, choro 

chocho, calor fundo demais pro meu  

 

alcance. Um ruído novo 

duma brecha do palácio de papel. Antes, 

 

quicar minha cara na 

parede, pedindo por um troco; 

 

a porta balança aberta e perco até   

os parafusos. Ouço ssssSMH1 atrás de mim 

 

você não está pronta. Como se vê, carrapatos, 

tal qual policiais, apreciam sangue preto. 

 

Os mosquitos fizeram de mim sua refeição 

por semanas — seu milkshake ambulante. 

 

Um furou meu terceiro olho com seu canudo. Acertei-o 

às cegas. Meus amigos compilam listas 

 

de coisas que nunca souberam. Jogam tudo 

na minha cara. Digo em todos os idiomas, não tenho 

 

as respostas. Não acreditam em mim. 

Paro de comprar ingressos para o show de 

 

 

 
1 “SMH” pode ser lido como abreviação de shaking my head, literalmente balançando minha cabeça. Ouço 
“tsc tsc tsc, você não está pronta” mas escolho dar ouvidos ao zumbido do mosquito. (N.T.) 



merdas, mas não importa a distância, 

o cheiro persiste. Na floresta 

 

aprendi que lobos bebês chapam 

com o aroma de corações estourando 

 

em seus feeds do Instagram. Serotonina 

é uma droga dos infernos. Na clareira, me esforço 

 

para ouvir os ecos de homens cujos corpos 

dragam o chão da floresta. Infelizmente 

 

as testemunhas murcharam setenta invernos atrás. 

Sangue é um fertilizante potente. 

  



  Patricia Lockwood 
 

  

Tradução de Mariana Correia Santos 
 

 

 

 

 

Ode a uma urna grega 
 
 
 
Vale muito mais do que uma dúzia de velhinhas. 

Uma vovozinha pendurada em um penhasco, 

como num momento de tensão suspensa em um filme 

de ação, e a Ode, falando por si mesma 

com a mão sobre o peito, firmemente 

recusou-se a salvá-la, na verdade até fez aquela coisa 

em que pisa um dedo de cada vez 

na bota de motoqueiro, e depois comeu 

seu cigarro para dar ênfase, gritando; 

alguma velhaca safada estava na igreja de sapatas 

quando a Öde, agora escrita 

com uma trema, deu com a urna 

contra a parte de trás de sua cabeça, encarando-a sem piscar; 

até que as violetas do chapéu de culto da velha senhora 

passaram a crescer do chão e ela a conquistar o terceiro lugar 

no prêmio por consciência; 

a Ode está empurrando vovozinhas de cima de pontes, 

explodindo-as com dinamite, 

amarrando-as a trilhos ferroviários com 

cordas novas e esganiçadas, derramando nelas 

grandes goladas de sua garrafa de caveira 

e ossos cruzados, a Ode está verificando 

seu relógio de bolso, que aponta sempre 

para a hora-de-matar-velhinhas, 

ela está gritando eca, você tem tipo 

cem anos e seu bafo fede 

igualzinho a remédio de cavalo, 

sua louca, a Ode está metralhando buracos nelas, 

dispondo-as deitadas num corredor 

de pot-pourri, esfaqueando-as com aquelas estalactites de gelo 



que elas sempre avisaram que eram perigosas, 

a Ode quer o mal para todas 

elas, a Ode vale muito mais do que qualquer… 

e o pior é que eu acredito. O pior é que vou 

me tornar uma delas, sem ter escrito nada como 

a Ode a uma urna grega, e sentar em longas filas 

ao lado das minhas, até que lá vem a Ode, caminhando 

até mim, minha morte necessária prontificada, 

 

meu pulso igual a uvas pretas sob as pontas de seus dedos, 

e dizendo: “Não temas, será rápido, o esquecimento 

de grandes poemas voará através de você como balas”; 

beleza é verdade, e verdade… 

mas eu já a estou perdendo, 

tudo o que sei é que o mundo está ruindo, 

e você não vai acreditar no que ele está vestindo, 

o terninho ridículo de mim, uma velha senhora, 

todo enrugado bem miserável na região da virilha, 

uma flor resoluta em seu cuzinho 

– todas as sílabas vitais estão sendo apagadas – 

seu tecido da era espacial agora visto pelo que é: 

um constrangimento, meu nome está mudando 

para Olga, Hilda, Conceição, meus descendentes 

acham minhas balas de hortelã uma nojeira, 

a urna se aproxima para me espatifar 

sobre uma paisagem que é o paraíso na terra, 

e nos pés do poema estou correndo 

– em uma perseguição louca, e lutando para escapar – 

seguida como se valesse um milhão, 

Geni, Adélia, Esmeralda, Coralina, 

até que sou pega pelo braço fraco, 

e, porque é verdade, eu digo à Ode: 

você esteve em mim como uma espinha, 

colocou papoulas em meus olhos, 

apenas o fato de você existir, o fato de que ele precisou 

de uma única primavera para te arranjar 

em vez de sair para derrubar bezerras, 

torcer narizes ou assediar sexualmente 

enormes vasos curvos, você era para mim, 

também, embora me negociassem 

em todos os meus Beulahs, me preparassem 



para entrar naquela terra na minha vez, você me deixou 

memorizar suas partes mais acetinadas 

e repeti-las nas salas de espera de hospitais, 

primeiro a mim mesma, e então quase em voz alta, 

meu, meu, o mundo, todo meu, 

algo a dizer em face da alta doença 

enquanto silenciosamente tento desembrulhar balas duras, 

enquanto ajeito minhas mangas, 

porque é verdade, estou te dizendo, Ode, 

que eu tinha uma garganta e você ferveu nela, 

e a Ode murmura quase suavemente, 

“Mas você gosta do meu final? 

Algumas pessoas não gostam do meu final”, 

eu não, nunca gostei, achava que era 

exagerado demais, 

 

embora agora que estou aqui, eu mesma, por que não? 

se tem que ser assim 

então é melhor 

colocar uma tosse vermelha brilhante em todo aquele branco. 

  



agradecimentos 
 
 
 
 

clarisse, eduarda: obrigado pelo convite, atenção, espera, 
oportunidade. estávamos com fome. 

 
 
viviane. a sede fica ainda com você, o todo tempo,  
em todo canto. agradeço a companhia.  
 
 

roger. seu lugar à mesa está sempre aqui, a sede segue conosco. 
agradeço pelo convite, pela parceria diária no crime. 

 
 
os poemas de marcela futuro (@ataquesmelindrosos),  
minha amiga e de quem guardo as melhores primeiras impressões.  
já encontramos um grupo de fãs no finado sucessos  
bar. lembra desse dia? um menino da cidade  
tiradentes muito culto estava lá. nunca mais o vi. 
 
 

edmo, meu mano. obrigado por ter fechado nessa. você é muito 
querido. espero estar sempre no auditório dos seus seminários 
acerca do PCN (Princípio da Contradição Necessária), tese que 
você generosamente desenvolve semana após semana  
com os seus amigos, enquanto tomamos todos aquele chá antes 
de dormir. 

 
 
os poemas de fúcsia (@breakneyspirits),  
já deve fazer mais de 10 anos desde o dia em  
que nos conhecemos numa comunidade de post-rock  
no orkut. bom te ter nessa. espero um dia ver  
Os poemas da flora intestinal publicado. 
 
 

as ilustrações de marte (@mars.maadim) foram selecionadas 
por ela e enviadas para esta edição. a ilustração da página 10 
aparece em sua zine tormenta #01. querida,  
estamos tentando atender a ligação. 

 
 
as ilustrações de suli (@menormorcegodomundo), capa  
e páginas 5, 16 e 17, também foram selecionadas pela autora  
e enviadas para esta edição da felisberta. estamos trabalhando  
para que haja aqui algum espaço vazio. 
 
 



os poemas de letícia carvalho (@_leleuris) estão em seu livro de 
estreia, eu devia ter visto isso chegando (paraLeLo13S, 2020) e 
foram gentilmente cedidos por letícia para essa publicação. 
letícia, cubos de gelo são imprescindíveis, meus gatos também 
gostam. 

 
 
o poema de caroline policarpo veloso (@linevelosoaxolote)  
e o de lucas quintela são inéditos e moravam  
há algum tempo na minha caixa de email.  
uma das vezes que carol e lucas responderam à minha  
busca por como viver junto. sempre, com vocês. 
 
 

a tradução de mariana correia santos 
(@mariana.correia.santos) está sendo publicada pela primeira 
vez nesta edição. quando for buscar o texto em sua língua nativa 
não confunda com o poema de john keats. mari não disse para 
dizer, mas eu quase a ouvi dizendo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELISBERTA v. 7, abril de 2021 
 
 
 

Editada por Roger Melo e Viviane Nogueira 
 
 
 
felisbertazine@hotmail.com 
 
 
 
 


