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zeramos a contagem. a revista completou 1 ano e

agora começa tudo outra vez. essa é a hora de

decidir se parar ou continuar.  engraçado lançar um

novo número sem saber se, de fato, há uma

continuidade. Cacá precisou se afastar e começo a

me questionar por que editar uma revista de poesia,

qual a finalidade disso tudo. enquanto não encontro

uma resposta, seguimos por aqui. ou não. na

verdade,  acho que editamos porque há pessoas

que querem ser lidas e há pessoas que querem ler

poesia. enquanto houver poetas e leitorxs haverá

revistas. é divertido brincar de editora, fazer uma

publicação despretensiosa e reunir pessoas. mas o

tempo está cada vez mais curto e a correria do dia-

a-dia atrapalha os projetos que não nos trazem

retorno financeiro. deprimente esse mundo do

capitalismo. espero que vocês estejam bem. 

isso é um editorial ou é um desabafo? 
 

maceió - outubro 2021



Julya VasconcelosJulya VasconcelosJulya Vasconcelos

A breve duração deste dia 
para B.
 

de memória, agora 

eu tenho apenas o comentário lento 

sobre a família de pássaros conversando escandalosa de manhã a luz

filtrada do quarto sem cortinas 

e aquilo de eu ficar bonita

de cara a la pared te olhando 

quando na verdade eu pensava 

em como você ficava bonito 

perto da geladeira me olhando 

tocou Gilberto Gil na minha cabeça 

no ato virei de costas para que não tocasse alto 

como a banda sonora de um filme 

porque isso não é um filme 

e eu sei bem meu bem



Diário aberto número 4 

ouvi teu silêncio 

até quase me encostar nele 

como já me encostei na vida 

em tanta coisa sem seiva 

mas te ver, meu bem 

é como ter de novo a visão das ilhas 

o barco vai chegando próximo 

o ruído da água nos cascos 

batendo, batendo. parece que até 

quando comes desertos 

tua língua cheia de terra cortando ativa o céu da boca é linda 

aqui nos trópicos chove a cântaros 

mas o calor molhado segue firme 

e gruda em toda superfície 

no soy paz soy guerra 

os lençóis mofaram 

e joguei todos na máquina de lavar

há uma espada de são jorge morta 

no meio da sala e creio 

piamente no mau presságio

passei os últimos dias traduzindo Regina, 

cada linha como um soco entre as pernas. 

sangrei como uma perra.



João me escreve um poema 

já eu 

monamí 

estou presa.

 é definitivo. 

e sinto como 

se nadasse 

por dentro de 

círculos que 

avançam uns 

por dentro 

dos outros 

no entanto 

a doçura 

que você vê 

na maneira 

como te vejo 

enche meu corpo 

de sal de mar



  VERIDIANA MANA . A raiva gera explosões de silêncio, 2021 
Giz pastel seco sobre papel Canson 230g . 17,5 x 17,5 cm



Matheus HotzMatheus HotzMatheus Hotz

Fernanda Torres

escrito ao som de SZA - Drew Barrymore

a festa acabou e mandei todos embora

alguém riu do meu jeito

bruto

como se não fosse sério

vai eu digo é tarde

que saco

saiba que tenho

dos meus manejos

para não desagradar

saiba que quando

a festa acabar

e eu estiver sozinho

vou suspirar e dormir

herdei de minha mãe as mãos pequenas

e suas linhas confusas

do meu pai herdei seu percorrer

do meu bisavô os deuses

mesopotâmicos

e a festa quando acaba me deixa pensando

o que o mundo herda

das minhas mãos?

é normal assim

depois das cervejas e dos cigarros

é normal

guardar entre os molares a insegurança

odiar a si mesmo

na dose homeopática da juventude



é normal rir

odiar a festa a gente bonita e ajustada

fumam e nem tossem

não engasgam

a vodca não queima a garganta

porra

minha mãe me disse

que eu era bonito mas eu quero

é ser descolado

enquanto o dia não chega

eu finjo que entendo a piada

aceno

vou rir

mando todos embora

quando fico sozinho tenho duas mãos

um pega o isqueiro

a outra pega a palha

trago fundo

e tusso



your love is killing me
 
 

escrito ao som de Sharon Van Etten

desato as linhas do corpo

para que você

tenha a mim simples

eu não quero que vejam minha dor

eu não quero que me peçam

por favor senhora apague

o cigarro

para você tenho

minha fantasia que de encontro

te dou

e vamos erguer a partir dali

uma paróquia

esvaziar o sangue venal

tirar o lixo

limpar as unhas

obsessivamente

meu temperamento explosivo

meus olhos de cio

nada disso fará

as notícias do jornal

detesto as linhas do corpo

que te escapam

à leitura cuidadosa do desejo

lenta

eu as dissipo

lenta

você está

me matando



VERIDIANA MANA . Série Faz tempo que a neblina não dorme, 2019 
Pastel seco e pastel oleoso sobre tecido Voile papel Hahnemühle 300g . 60 x 84 cm



Gabriela AlbuquerqueGabriela AlbuquerqueGabriela Albuquerque

A fábrica dos órgãos abandonados

 
Uma tristeza me derruba

e às vezes não existe nada senão

órgãos aqui dentro.

Será que eles se perguntam quem os carrega

ou isso não importa

quando você é um fígado explorado

ou um útero em desuso?

Quem será essa que deita no chão e não reage?

Levante, panaca!

Nós seguimos aqui, trabalhando.

Seu coração tem quatro válvulas e seu pâncreas segue

rosinha ainda que em breve seu ovário virá te buscar.

A greve é iminente.



Essa que não desaparece

A sensação de passar sozinha pela vida

De pertencer aos terminais, aos pontos de ônibus, aos aeroportos

De entrar e sair, deslizar entre os espaços

Não oferecer fricção, de nenhuma maneira

Porque nada me mantém, nada me pega

Ninguém nunca sabe quando começar a ir

Ou quando de repente chega 

Uma matéria gomosa e vermelha

Percorre intermináveis direções

Agora vai pelas verticais

Quebrar tetos e romper chãos

Na minha cabeça o rumo dos que se vão

As rodas, os carros e as motocicletas

Um murmúrio interminável

E meu pai, esse homem grande e triste na janela

São tantas as janelas

Que vontade de penetrar

Dentro dos seus olhos

Olhar para mim mesma

E por uma única vez ser a que fica



Fantasmas

No ônibus entendo que a garota

Que eu gosto no espelho do motorista

Sou eu mesma

Um senhor se despede de alguém que não existe

Nós somos como dois cachorros

Que tentam ser amigos em vão

Cheiramos o rabo um do outro

Profundamente

Até que em algum momento

Nossos donos nos levarão

E já não nos cruzaremos mais

Mas eu sim lembrarei do cheiro do teu rabo

Do cheiro e do gosto desse fio metálico que se enroscava

Nos meus dentes depois de te chupar

Quando vem a bruxa?

Me pergunta uma criança

E eu lhe quero gritar

YO SOY LA BRUJA

Minha perna insiste em cair sobre

O corpo da senhora ao lado

Acho que ela não me sente



      VERIDIANA MANA . Sem título . Série Sistema Analógico, 2019 
Tinta acrílica sobre papel Paraná . 32,2x32,2 cm



Bianca GarciaBianca GarciaBianca Garcia

apenas um caronte 

li um artigo que dizia que Veneza estará submersa 

em 2050 trinta anos daqui para lá o mesmo tempo

em que stela do patrocínio teve a colônia como sua

“casa” como são breves e novos os afogamentos 

das cidades pré-históricas 

Veneza submersa em 2050 teus peixes tímidos

habitarão tuas águas na companhia de medusas 

sem tentáculos a cidade encharcada suas 

construções que hoje adornam teus canais tão logo

se transformam em vegetações emaranhadas no 

falso espelho convexo do imenso lago icebergs

inofensivos povoam o interior das antigas casas

perfura devagar a camada epitelial do perímetro

intacto 

Veneza submersa me parece tão inédito quanto um

deja vú falam dessa cidade como falam do corpo 70%

de água 30% de punho e matéria gasosa no dorso

falam falam dessa cidade e do ano de sua

fusão como se não houvesse outras cidades 

líquidas outras cidades em museus incendiados 

o fogo também esta massa desfalecida

a cidade baldia 

os humanos que as adornam sem máscaras já não

sentem mais o aguardo de seu fim



este lote que percorro 
 
 

muita coisa morre quando morre uma pessoa 

a casa morre 

fica a carcaça 

a mesa dos aniversários 

a escada das fotos comemorativas 

a piscina de armar no terraço 

os hábitos dos relógios

muita coisa morre quando morre uma pessoa

a casa habita outras pessoas 

e o que resta da família habita outras casas 

fazer morada no nada

ancorar um navio no espaço dos dias sem minutos

dormir e acordar no não-lugar 

ser sujeito sem endereço 

a casa-casa: 

imóvel habitacional da caixa 

uma casa se amarra pelo teto 

mas não se pede para viagem.



cárcere

para as internas-amigas do hospital psiquiátrico
são francisco

barulho de obra 

silêncio hospitalar 

o dia ensolarado acena 

no final do corredor 

a seis leitos de distância

pernas desequilibradas não ousam tocar o chão

o mato descuidado consola os doentes que rondam 

o pátio me faz crer que estou aqui largada às traças 

às cobras noturnas de barriga cheia sentadas na

cadeira de repouso a água potável da cedae sonho 

distante e de mau gosto assim como o perímetro

que percorro incessantemente à procura de 

rejuntes e janelas.



      VERIDIANA MANA . Sem título . Série Sistema Analógico, 2019 
Tinta acrílica sobre papel Paraná. 32,2 x 32,2 cm



Maria Lígia SolssiaMaria Lígia SolssiaMaria Lígia Solssia

a carne mais doce 

seu encanto doce ainda está em mim 

a foto que você mais gosta foi para o jornal

os gatos comeram requeijão às 7 e meia da manhã 

infelizmente não ganhamos no bicho 

mas é assim

louvo seus pés 

suas unhas cor-de-rosa seus quadris 

largos iguais aos meus 

o mesmo sangue série branca a célula progenitora 

escoamento das nossas vontades 

e então feito líquido você se vai 

elegante na sua impureza 

como quem sai de uma festa muito boa

para ir pra outra muito muito mais quente e louca e gloriosa em seu tato

muito mais visceral 

o céu cujo epicentro não é senão o próprio inferno 

a festa do céu e do inferno 

(que é a vida) 

divinos pecadores bestificados 

polaridades invertidas 

a pilha é a mesma 

seu encanto doce ainda está em mim

recebo a força maciça e a lágrima peremptória

esvanece o tempo, a pedra-tempo 

talismã 

escorre no seu jardim de flores

o chão varrido, a frente limpa 

molho todas as coisas que são vivas 

e vivo com seu encanto doce 

para sempre em mim



Érika SantosÉrika SantosÉrika Santos

procurar o mar é exercício noturno

além do pouso de barco

            passeio em tons de areia

 e a postura resulta

                                      na boca da noite

a textura nublada

                        cospe

                                      mar

                                                  a dentro

todos os mergulhos possíveis

o sal agora colore sargaços em minha cintura

nada é cinza como lá

o fundo é livre e verde

às vezes procuro em suas curvas coisas

                                               de gritar

             o olho quebrado me vence

                                                  com força afrodítica

muro espaço e quente



fabricar a noite

                    fabricar a noite não é

dilacerar um pássaro

                    antes o corte do azul

                    antes o corte do limbo que nunca se fez

                                                                     de água e sal

fabricar a noite não é uma mão feroz sobre o corpo

a noite é

                turva

sobre o mar
 



          VERIDIANA MANA . Sem título . Série Sistema Analógico, 2019 
Tinta acrílica sobre papel Paraná . 32,2 x 32,2 cm



Interpretação dos sonhos - sem ajuda do Freud

sonhei que uma abelha

me picava

havia ferro fogo e aço escorrendo

pela borda da derme

quase um reflexo do sim para quem

vê de fora

pode vir - como no amor.

quem sabe a metáfora da abelha

seja um aviso

para o terror dos tempos

a fossa da angústia

a automutilação que é

te deixar entrar

te deixar picar &

envenenar

o que sobrou de lucidez

a abelha que deixei que me picasse

na outra noite

enquanto dormia

parecia você.

Micaela TavaresMicaela TavaresMicaela Tavares



Odeio o poema

odeio o poema até amar o

poema

sussurro no canto do teu ouvido

mordo teu lábio enquanto

tu lambes minha cara

inteira

odeio o poema até amar o

poema

a cidade do lado inverso

contrária ao teu rosto

iluminam o charme

que é

teus cabelos voando

arruma e puxa. deixa eu puxar?

eu amo o poema até

odiar

enquanto eu te falar quem sou

vem o vento, passa, mudou

haveria de mudar

enquanto tu estiveres na ilha

sereia

sob teu peito

entrelaçada em tuas mãos

beijos beiços

nas tuas águas ocidentais

me vejo afogar

odeio o poema até o amar



amor&escrita
 

na linha aberta entre teus mamilos

correm minhas mãos trêmulas

te reclamo do paladar cálido

amanhã você vai me reparar?

escrevi a noite inteira

te descrevi pele&corpo ao analista

quis duvidar

mas mal espero para te ver na segunda

crio indivisíveis alucinações

digo que tu me queres como te quero

faço sair da tua boca

mentirinhas

digo teu nome a amigues que choram de rir

afinal, imaginativas tentações

queria te escrever um poema hermético

como Matilde Campilho

Cesar

ou Drummond

mas só sei ser sincera

no amor&

na escrita.
 



VERIDIANA MANA . Série Autorretratos, 2018 . Gravuras em metal



ericka escher 

é uma questão de perspectiva 

se o vestido é branco e dourado 

ou azul e preto, 

se o tênis é branco e rosa 

ou verde e cinza: 

o espectro de cores que vejo é diferente do seu,

se a fachada do prédio é bonita ou feia

tanto faz 

a arquitetura de fora

e a disposição das coisas dentro:

tudo um dia vai ruir.

Sabrina Mourão



o mais completo dos seres 

os homens sabem 

trocar pneus, 

tocar mais de um instrumento, 

mexer em fiação,

acender fogo para assar carne. 

os homens são catedráticos, 

cultos, diversos, varonis, 

magistrais: 

eles fazem a boa literatura, 

as maravilhas arquitetônicas, 

os aeroplanos para que as aeromoças desfilem. 

os homens sabem, inclusive, que eu só sou lésbica 

porque ainda não encontrei 

o homem certo: 

quem, afinal, sabe o que eu quero, se não um homem? 

eles são excelentes 

em corte costura cama mesa & banho. 

os bons motoristas, pais, esportistas,

investidores, cabelereiros, críticos de arte. 

os homens sabem fazer tudo, 

exceto uma coisa irrelevante demais para pertencer à vastidão masculina:

ouvir de uma mulher 

que eles não sabem o que estão fazendo.



VERIDIANA MANA . Série Densamentos,
2018 . Gravuras em metal, placas de cobre,
alumínio e latão 15,8 x 24,2 cm papel
Hahnemühle300g 39 x 45 cm



Gabriela BejermanGabriela BejermanGabriela Bejerman
trad. Eduarda Rochatrad. Eduarda Rochatrad. Eduarda Rocha

confiemos no rio

quero ficar em silêncio

não tocar nenhuma palavra

deixar que a luz se estenda 

sobre esta levíssima tristeza.

*

vejo as linhas que te levam de volta a sua cidade

imagino curvas de espuma refrescante para seu

      corpo

um crisântemo líquido onde esquecer de tudo

um refúgio tão sem nuvens que o céu te abençoa,

querida

*

mas uma preocupação nos espreita

o incômodo de não poder dizer

uma palavra que não seja

estranha

*

habitamos a harmonia sem intenção

estendidas e flutuantes

você em cima de mim num colchonete inflado com

      o ar das duas

encontramos o ponto 

era preciso morder para que o hálito penetrasse

até o fim

*



você não queria entrar na água

não tirava a roupa mas, você caiu?

e não houve dúvida nem desconfiança

não havia mais riso, calma revigorante

*

conhecemos o equilíbrio

veio justo quando paramos de rir, relaxadas à deriva

a temperatura do vento nos empurrou sobre a água

inclinada, para onde? para lá

aonde vai a maré, um sussurro de beijos e galhos

    de salgueiro

*

à noite eu chorava

você não podia chorar 

abri círculos no seu peito

para tirar a eletricidade

*

adormecidas desenhamos

rios na almofada

línguas entalham

cachos na cama 

*

por que demorei tanto a colocar estas luzinhas?

por você permiti a luz da alegria

que acompanha a tristeza



até que se vá

por onde a maré,

frente fria

da água que nos leva

*

vamos juntas pelo rio ao meio-dia

olhos fechados

cheios de céu

um dia de vento de verão

sobre a água

puro equilíbrio

o rio traça as linhas do nosso amor

água serena

brancura silenciosa

quietas

viradas para o reino do rio

o vento nos conduz

uma onda de água lenta

confie, querida

estamos no mesmo universo

e sua boca, na minha 



VERIDIANA MANA . Desencaixe, 2019 . Fotografias digitais impressas em papel fotográfico



A ilustração de capa é da artista argentina
@floppypallero, a quem agradeço por sempre
colaborar com a revista

As obras do corpo da revista são de Veridiana
Mana, artista visual e performer paulistana. 

Julya Vasconcelos é poeta, jornalista, curadora e
tradutora. Publicou A súbita insistência das coisas
(2019) pela editora Urutau. É uma das articuladoras
da Mapa brava e da Editora Flecha. Acaba de
organizar e traduzir a antologia Eu não sou a
Pizarnik, da poeta guatemalteca Regina José Galindo.
Os poemas publicados nesta edição são inéditos.

Mateus Hotz é formado em Letras e autor de O dia
do búfalo (Macondo, 2018). Escreve, pinta, estuda
oráculos, joga muito mal diversos jogos online e
acredita que ser corno é um estilo de vida. Seus
poemas aqui publicados são inéditos.

Gabriela Albuquerque trabalha com tradução,
cinema e teatro entre Buenos Aires e Belo
Horizonte. Os poemas aqui publicados pertencem a
La chica zombie (2021), seu primeiro livro, lançado
pela editora impressões de Minas.

Bianca Garcia é professora e editora da Macabéa
edições. Os poemas aqui publicados pertencem ao
seu primeiro livro que será lançado em breve.
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e apaixonada por literatura contemporânea. Seu

poema é inédito.
 
 

Érika Santos é escritora, editora e estudante de
letras pela Universidade Federal de Alagoas.

Pesquisa na área de ciências da linguagem em
análise do discurso.  Participou da organização e

revisou a coletânea "QUEBRA: poesia negra
contemporânea MCZ"; também é editora do

instablog Leia Alagoas (@literatura.alagoana). O
poema aqui publicado é inédito.

 
 

Micaela Tavares é estudante de Direito na
UEMA e leitora apaixonada dos poetas marginais

e contemporâneos. Seu primeiro livro Tenho
reparado nos ipês pela cidade foi publicado pela

Editora Folheando (2021)
 
 

Sabrinna Mourão é editora da Micélio e escreve
poemas e contos. Publicou, entre outros, Ponto

crítico da noite (Editora Micélio, 2020). Os poemas
aqui publicados são inéditos

 
 

Gabriela Bejerman é poeta, escritora e
compositora argentina. O poema aqui traduzido

foi retirado do livro Querida (2017), publicado
pela editora Caleta Olivia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


