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FABI GOMESFABI GOMESFABI GOMES

a ostra

era uma vez uma ostra

bem fechadinha

coitada

segura de si

tão confiante

coitada

cheia de palavrinhas adornadas

e flores coloridas na

possível cabeça

e babados

e penduricalhos tantos

tantos amigos

nas redes

e likes e likes e likes

que um dia se

fechou

bastava-se

coitada

 



baby dream

som de suicide

         o beat tambo

                           ri      lan

                                          do na

                                cabeça

      enquanto o sono

                acena

dream baby

dream





o nordeste é movimento puro 

e para quem não sabe 

todo movimento gera energia 

dois corpos em fricção 

nas ladeiras de olinda

transformam energia mecânica em térmica

e os ventos do litoral

movimentam gigantes hélices 

em usinas eólicas

que mudam os rumos dos pássaros

mas iluminam algumas casas

porque além disso no sol de rachar 

um imenso painel fotovoltaico poderia repousar 

e gerar eletricidade para o notebook 

em que escrevo esse poema

esse poema que celebra as paisagens 

e suas potências 

porque às vezes ser bonito não basta 

e também não basta ser profundo 

se não o pré-sal seria suficiente

as pessoas querem sempre algo mais 

uma emoção que se renove 

como uma fruta madura 

que cai e esbagaça

e no dia seguinte chegam as abelhas.

SABRINNA MOURÃOSABRINNA MOURÃOSABRINNA MOURÃO



ali está uma das mulheres que amo -

desafiando a lógica conservadora 

e minha incapacidade de lidar com a matéria humana - carrega em seu útero

nossa filha. 

uma das mulheres que amo - 

deitada no chão e gemendo baixo 

dizendo que vai gozar - 

e me pede para apertar seu pescoço mais e mais.

o labor de uma das mulheres que amo - 

a mão ressecada espremendo 

o caju amarelo que se tornará suco 

e se tornará cajuína 

e se tornará a minha mão tocando a da minha mãe

até que só reste a mão espalmada de minha vó 

sobre a mesa da quiromante dizendo: 

vai ser puta e morrer atropelada - 

e então a vida.



todo mundo gosta de uma escritora morta 

todos os dias, antes de dormir, levo a mão para o lado esquerdo do peito: 

pressiono, massageio. 

sempre sinto dores leves e penso 

que devo 

mudar minha alimentação 

que devo

parar de deitar de bruços pra ler na cama

que devo parar de abusar do álcool 

que devo 

usar palmilha porque tenho uma perna dois milímetros maior que a outra 

e que devo 

muito dinheiro. 

todos os dias, antes de dormir, 

penso que se eu morresse, 

dormindo 

ou acordada, 

gostaria de poder me arrepender: 

não antes de morrer, 

não para entrar no reino dos céus, 

mas depois: 

enterrar o arrependimento da palavra não dita 

para decompor com minha carne. 

todos os dias, antes de dormir, 

quando penso na morte, 

me alegro: 

afinal, todo mundo gosta de uma escritora morta: 



não pela obra, isso é o de menos, 

mas pela satisfação de abrir a boca e dizer: 

- eu li antes de morrer 

- eu conhecia antes de ganhar esse prêmio póstumo 

- uma pena que só é reconhecida agora 

ou ainda 

- nunca saberemos o que ela quis dizer. 

todo mundo gosta de uma escritora morta 

para ter o benefício da dúvida 

para ter assunto nos bares nas livrarias nos cafés 

nos lugares aonde vão as pessoas que gostam de escritoras mortas 

para falarem única e exclusivamente 

dessas escritoras mortas 

- que pena 

- tão jovem 

- tão pouco reconhecida 

- nunca saberemos o que ela quis dizer. 

todos os dias, antes de dormir, lembro que um dia serei uma escritora morta e que todo

mundo gosta de uma escritora morta, 

não pela obra, isso é o de menos,

mas porque ela era reclusa, 

ou fumante, 

ou falava com espíritos através de rádios, 

porque doou todos os livros da estante e colocou vasos de plantas, 

ou catava papéis, 

ou porque se jogou pela janela do sétimo andar. 

todos os dias, antes de dormir, 

lembro que um dia serei uma escritora morta, 

e que alguém que nunca tentou entender o que escrevo 

vai dizer 

nunca saberemos o que ela quis dizer.





MATHEUS HOTZMATHEUS HOTZMATHEUS HOTZ

Perseu

deve ser até cômico

é sexta-feira

e estou de pijamas

ouvindo angela ro ro

no último volume

como quem tentar salvar

um copo quebrado

do suicídio

as coisas são como são

você o herói solar

eu a face escura

as coisas são como são

você corta minha cabeça

por não suportar me ver

eu te transformo em pedra

pelo exato oposto

pensa que é gigante, perseu

mas sabe muito pouco

vive com mediocridade

um homem a fingir que não sente

que tem medo da noite

que vive a admirar reflexos

e de ver reflexos acha

que conhece algum desejo

perseu, nem ao menos conhece a ti mesmo

passa os dias a maldizer serpentes

e a cortar suas cabeças

quando na verdade é você

o monstro incapaz

de se encarar no espelho



Medusa

crescem meus cabelos

longos como os teus

é essa nossa herança

um gosto por coisas partidas

pela pele trocada

medusa, eu mudei

mas não sei como

não tenho roupas novas

nem um coração mais robusto

e por isso espero ainda

mas veja

eu estou cansado

olho-me no espelho

uma mulher de pedaços

a pele rasgada o olho

de cobra

olho-me no espelho

ele mesmo partido

os homens de pedra

as espada apontadas

para o meu pescoço

medusa, sou eu

o vilão?

um dia serei inteira

esqueço os reflexos

dobro meus vestidos

e vou a Cabo

tocar trompete



comprarei das mais exóticas frutas

no mercado municipal

e farei tudo isso assim

sem nome

medusa, quando chegar o dia

seja em milão ou nova york

em aracaju ou em moji

você me verá

como eu sempre me vi:

meus cabelos repletos de cobras

e a cabeça do meu amor

em minhas mãos

decepada



Estrangeira

as pessoas me olham 

como se precisassem ver

em mim refletido 

todo patrimônio construído &

angariado na metrópole:

o ouro,

a prata,

as joias,

os casacos e camisas da nike

da adidas

o tênis cinza 

de molas

me olham e me (in)querem

bicho exótico que

no entanto

foi civilizado

como se precisassem e mesmo

esperassem

perceber em mim 

reproduzido

o retrato da migrante que

sai em escandalosas vogais abertas

e volta em confinadas vogais fechadas

me olham e buscam

desesperadamente

a brancura demais de uma pele 

para quem o sol foi menos rigoroso 

LARISSE NOLASCOLARISSE NOLASCOLARISSE NOLASCO



as pessoas me olham e se decepcionam

ao verem permanecer 

no corpo que chega

a interrogação

dos corpos que saem. 





                                pecado 

pequei um pecado

de pleno prazer num abraço

caloroso e inflamado.

pequei entre braços 

quentes, vingativos, feitos de aço

na escura e silenciosa solidão

olhei em seus olhos misteriosos

em meu peito tremia o coração

impaciente, desejoso 

daqueles olhos audaciosos

na escura e silenciosa solidão

sentei-me, distraída, ao seu lado

seus lábios, devassos, 

derramam nos meus lábios

escapei do sofrimento 

de meu coração descontrolado

cantei em seu ouvido a história do amor:

como te quero, ó vida minha

como te quero, ó alma entrelaçada

ó louco amante meu, tu

o desejo cintila em seus olhos uma chama 

o vinho tinto na taça dança. 

meu corpo numa cama macia

embriagado em seu peito balança.

 

FORUGH FARROKHZADFORUGH FARROKHZADFORUGH FARROKHZAD
   

         TRAD.  THAÍS CHAGAS



pequei um pecado

de pleno prazer, ao lado

de um corpo trêmulo e exausto

ó deus, não sei de meus atos 

na escura e silenciosa solidão.



                                  Cativo

quero-te e sei que nunca encontrarei

em ti para saciar meu coração num abraço

ó, dos céus tu és o mais claro

e sou cativa numa gaiola

como um pássaro, solitária neste espaço

detrás das frias e escuras grades

meu enlutado olhar de espanto

a ti lancei,

penso na chegada de uma mão

e, de repente, minhas asas abrirei

em tua direção 

penso no momento de negação

que voar poderei desta silenciosa prisão

rindo nos olhos do homem

que é meu carcereiro

e recomeçar a vida ao teu lado.

penso nestas coisas pois sei

que não posso 

[e deixar esta prisão não ousarei

 caso o carcereiro desejasse,

e nem ar ou frescor restasse

do meu voo.

detrás das grades, toda luz da manhã

o olhar d’uma criança faz sorrir meu rosto;

quando o canto d’alegria entoo

seus lábios me recebem com um beijo

ó céus, se eu quiser um dia voar

desta prisão silenciosa



o que devo dizer 

aos olhos da criança chorosa:

esqueça-te de mim

pois sou um pássaro cativo?

sou a vela que ilumina as ruínas

com a chama de seu coração

se eu quiser escolher a silenciosa escuridão

levarei um ninho à destruição.

 



In Utero

Retorno

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

inconcebível

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O incognoscível

da existência

não soube ler

Passou a ser

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

estrangeiro no mundo.

ÍRIS LADISLAUÍRIS LADISLAUÍRIS LADISLAU





GABRIELLE DAL MOLINGABRIELLE DAL MOLINGABRIELLE DAL MOLIN

Mãos de mãe

entre as selvagens passagens do tempo

tenho notado que minhas mãos

estão ficando iguais às da minha mãe

as veias saltadas

herdadas da minha vó

os dedos grossos

tortuosos como caules do cerrado

as unhas maciças feito ardósia

— gatázios prontos para a vida —

entre os cabelos brancos das marias

tenho notado que minhas mães

de dentro e fora da matéria

têm os pés da cor da terra



Os pés na terra

minha avó anda firme com os pés na terra

na beira do rio

no silêncio do coração da mata

no peito que bate na mangueira

que abriga o espírito de uma grande mulher

ela se lembra

que seu pai rezava os bichos picados de cobra

e que ele salvou seu cachorro

meu bisavô que não sei o nome

tem minha bênção onde quer que esteja

minha tia que é mãe e avó e mãe duas vezes

lembra que meu avô

seu pai

lhe deu os nomes das árvores

quando pergunto ela me dá

o nome da candeia e da quaresminha

diz que vai lembrar o da flor amarela que agora não

consegue

confirma com sua mãe

minha avó

que seu pai sabia das plantas porque era reiseiro

minha avó

filha de rezador e mulher de rei

em suas veias

que hoje parecem coladas por cima da pele

já passaram folhas

filhos

vida e morte

seu cachorro ofendido pela cobra

por sorte foi salvo

e em meio a tantas outras

ela também não foi ofendida

mas perdoaria se fosse

 



Ruas da memória

silencio os estilhaços

das pequenas tragédias

semeando delícias

todos os dias

os homens criam apocalipses

enquanto procuro os parques da minha infância

 





FERNANDA MORSEFERNANDA MORSEFERNANDA MORSE

casamento

aos domingos ele estendia as pernas sobre mim. roncava alto. lia adorno. reclamava

que eu não lia adorno. comia torta de morango. cantava com a sua mãe.

almoçávamos tarde. as cachorras latiam. os macacos pulavam. o mundo nos

pertencia, ele era uma casa. uma família burguesa. uma ideia de amor.

ou, como depois ele disse, um atraso de vida.



sem flow

 

p/ um rapper

 

I

não é milagre, eu disse,

é revolução

a noite corrige

a minha arrogância

porque é aqui que inventamos um jeito

de não ir embora

não vai

vinte horas seguidas

perseguindo o seu cheiro

ele fala

a língua mais viva

do mundo

o papo é reto

eu que complico

quero incrustar

no seu corpo

a minha goma

II

da cor do rio

você perdido

enquanto eu sento

sou só mais uma

menina da usp

aprendendo a trepar –

descubro

todo homem nu

é um bebê



e se dou a minha teta

ele suga

chora

pede um pouco mais

III

o único livro que li, diz,

foi a arte da guerra

uma arte

de vida ou morte

com toda a verdade

que nenhuma análise

entrega.

você mira

você vai pra cima

vermes pensam

que você não pensa

você vence

essa merda de mundo

com a sua vida.

 



saltos

1

escrevo como uma despossuída

tirando troços de mim

imprecisos como cacos

de coisas escangalhadas

2

toda mancha é um espelho

porque também

denuncia a origem

3

um poema se espalha, espaçoso

como uma mancha inacabada que se repete

4

ele pode viver sem desejo

aquele que me condena às arestas

5

como uma foto tremida

interditada

jogo em você estas palavras

6

estas palavras são o desespero

raspando o esmalte da visão





VICTOR SQUELLAVICTOR SQUELLAVICTOR SQUELLA

NOTAS DURANTE A SEMANA DE ALTA COSTURA, 2021

 

 

Não houve nada como Schiaparelli, 

a volta de Balenciaga  & primeira 

coleção de Pyer Moss. 

Alguém me manda uma mensagem 

dizendo que gostaria de entender 

mais sobre essas coisas e o dia 

inteiro eu passo com a frase 

dele na cabeça e penso no discurso 

da personagem de Meryl Streep 

em Diabo Veste Prada.

*

A Vogue Runway continua demorando muito tempo

para colocar as fotos dos desfiles. No twitter

as pessoas reclamam sobre a demora, a política e

falam sobre o incêndio no Golfo do México

como se fosse alguma novidade. Todo novo

desastre é também uma nova sensação de Déjà Vu

*



Todos os dias comparamos o frio com o do dia anterior.

Um consenso nunca é o destino da conversa.

Vejo as coleções resort e também alta costura na Vogue Runway.

Uma discussão sobre a bolsa da Telfar explode no twitter.

Tudo porque Beyoncé foi fotografada com a bolsa.

Algumas pessoas odeiam a bolsa.

Outras pessoas defendem a importância da bolsa.

Comparam a bolsa com outras bolsas de marcas de pessoas brancas.

Dizem que Telfar é importante demais para a moda negra.

*

Todo dia eu descubro uma nova marca &

não tenho certeza se deveria ficar impressionado

com as coisas que me impressionam.

Talvez eu deveria fazer mais esforço para saber

sobre essas coisas. Mas uma leitura sempre

está no caminho.

No dia de hoje, que faz menos frio,

foi a leitura da Odisseia que ficou

no caminho. Eu penso em Helena

usando certas roupas. Ela certamente

era alguém que lançava

tendências. Guerras sempre

estiveram na moda.

*



Helena certamente usaria esta coleção

de Schiaparelli. Talvez para entrar

em Troia estivesse usando Balenciaga

(a primeira coleção de alta costura de

Demna na casa. A volta da casa para

a alta costura.) Penso em Helena também

usando Vivienne Westwood o tempo inteiro,

sua marca de escolha (a não ser quando tem

deveres oficiais quando tem que usar marcas

gregas). Di Petsa faria muito dinheiro se Helena

de Tróia a marcasse num post de Instagram dela

usando um dos vestidos da Wetlook collection.

*

É comum que as pessoas se confundam

com a alimentação dos bichos-da-seda.

Leio que a amoreira é o território

preferido dos bichos-da-seda—

que se alimentam das folhas de amoreira.

É sempre estranho ler inseto economicamente

importante. O estranhamento passa rápido

e você pensa em pesquisar em coleções inspiradas

no bicho-da-seda e talvez amoreiras com suas

folhas em formato de coração, sua flores brancas-

amareladas. Penso no casaco de coração de Saint-Laurent

que seria bom de ter no frio que faz.

*



Seria bom se os frutos da amoreira do jardim

já estivessem maduros mas ainda faltam alguns meses

para que isso aconteça. É preciso podar a árvore

mas toda vez o sentimento de pena é maior e então

a amoreira segue crescendo e talvez atinja os 12 metros.

É possível traçar semelhanças entre Schiaparelli,

Pyer Moss e Balenciaga mas você se sente

um pouco cansado para fazer isso.

Você prefere ficar olhando para a amoreira

ao invés de anotar alguns versos de Bacantes

traduzida por Anne Carson e pensa em fazer

uma ode ao modo de Carson, de modo que

as palavras também cantem.

E talvez isso seja uma vontade bastante steiniana

e você acha que tem o costume de deixar

as palavras fazerem o que elas querem fazer.

Nem sempre isso traz sucesso

mas é o que você sabe fazer, ou acredita que sabe.

*

Penso que Meryl Streep poderia interpretar

Anne Carson num filme mas não decido

quem poderia interpretar Judith Butler—

o filme seria sobre a montagem de Antigonick.



Anne Carson seria a diretora do filme e chamaria

Phoebe Philo para fazer o figurino das mulheres

na peça. Os homens também vestiriam roupas

que poderiam ser vendidas como femininas.

Nick seria a única personagem não vestida

por Phoebe Philo.

Este é um problema que

a diretora iria resolver só mais tarde no filme.
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