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olha elaaaaaaaaaa!
 
 

Estamos de volta com algumas novidades!

A nossa nova equipe editorial é formada por Eduarda Rocha – que

começou esta revista com Clarisse Lyra –, Marina Rima e Matheus

Hotz, poetas que já colaboraram em edições anteriores, e chegam

para somar e dar continuidade a este delírio coletivo que é fazer uma

revista gratuita de poesia. 

A outra novidade é que agora temos uma nova periodicidade! Nossa

Felis será publicada em edições sazonais. Inauguramos com esta

edição de verão, apostando na esperança de que 2022 traga novos

ventos de alegria. Vamos todes testemunhar o ano da queda do maior

inimigo do tesão que este país já viu! Torcemos também pelo fim

desta pandemia, de tanto sofrimento e distanciamento. Que os

abraços, os encontros, as aglomerações, possam fazer parte das

nossas vidas novamente, quando tudo isso acabar.  

Até lá, seguimos com a força da poesia!

Um beijo grande!

 

 



camila  assad

Nasceu em Presidente Prudente (SP), em 1988. É autora
de Cumulonimbus, Eu não consigo parar de morrer e
Desterro, obra contemplada pelo ProAC/SP na categoria
criação literária. Tem obras publicadas em mídias
impressas e digitais em Portugal, México, EUA e
Argentina.
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camila assad

Não tenha ódio no verão

Não te escrevi, Maria Laura, todos os dias
conforme prometido
por achar que isso atrapalharia seus movimentos de rotação
e aqueceria em 3 graus celsius 
minha temperatura corporal

Às vezes pensei em escrever 
só para falar “se cuide”
mas isso seria muito maternal
e penso em você como um bicho feroz
que quer morder
(embora dê a pata quando solicitada)

Adiei dizer que passo bem
que o bar que frequentávamos 
virou uma academia de pilates
que o mar molhou meu pé
que o sono regularizou e
que o espelho já não me traz nojo

Mas é que hoje senti vontade
de te mandar pro inferno
e pedir gentilmente
que me traga um souvenir
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Daiana Henderson

Daiana Henderson (Paraná, Entre Ríos, Argentina) vive em
Rosário, onde co-edita a Editorial Neutrinos e dirige a
Laguna: librería de autorx, ambos projetos
especializados em poesia contemporânea. É autora de El
gran dorado (Ivan Rosado, 2012), A través del liso
(Determinado Rumor, 2013), Un foquito en medio del
campo (EMR, 2013), Humedal (Liliputienses, España,
2014) e Irse (Ivan Rosado 2020).
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Daiana Henderson
Trad. Eduarda Rocha

 

Como sei que é verão:

· Porque o silêncio da sesta é ensurdecedor,

não se ouve nem os pássaros

· Porque alguém passa lá fora da minha janela

e escuto o barulho da chinela sobre o calcanhar.

· Porque tenho vontade de ir embora de onde estou.

· Porque faz calor.
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Em algum momento

você vai se sentir inspirada

mas não vai ter o impulso

de mover um dedo.

E está tudo bem.

Aos poemas que lá dentro

se repetem sozinhos até te levar ao sonho

o que mais você poderia pedir?
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Daiana Henderson
Trad. Eduarda Rocha

 



A roupa molhada no varal

Escrever

sobre o que se pode escrever

é como pensar em ser

o que podemos ser,

por que não ficar quieto?

por que é melhor não se permitir?

conversar com esse aí que

está sentado ao lado, em vez

de botar essa cara de

“estou indo

a um lugar misterioso e importante

e todos me esperam lá”.

Daiana Henderson
Trad. Eduarda Rocha
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Se sabemos,

todos nós passamos

por esse momento

em que saímos do chuveiro

e permanecemos

sentados sobre a tampa do vaso

nus

e com as mãos segurando o rosto,

para que não nos escape

para que pelo menos

isso nos reste.



Numa cozinha de Rosário

Duas luzinhas verdes do modem na escuridão

piscam como se estivessem assustadas.

Do freezer sai um barulho de vento polar

que me faz pensar que existem mundos

dentro das coisas.

Dentro do computador desligado

está Eugenia que foi para a Espanha

com sua família durante a crise

e nunca pôde voltar,

está Agu em Buenos Aires

jogado na cama, pensando

como substituir o cigarro.

No meu celular sem crédito

há vários mundos bloqueados.

em Paraná meu irmão que vai ser pai,

o Luchi voltando a Santa Fé para pensar tudo de novo,

meu avô que depois de seis anos da morte de minha avó

voltou a viver em sua casa de Villaguay.

Daiana Henderson
Trad. Eduarda Rocha
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Da janela para fora há em algum lugar um ex

que não deixo descansar em paz como os mortos

porque não os perdoo.

A luz amarela da rua

entra na mesinha da cozinha

para me distinguir do balcão

sobre o qual me sento.

Apoio a cabeça no armário

e faço shhh para as decisões adiadas

e para essa conversa que me diz

é preciso se ocupar mais e se preocupar menos.

Já sei.

Já sei de tudo que vão me dizer e não aprendo.

Tem um buraquinho redondo com cabos na parede

esperando que algo se conecte.

Vou ao quarto, Lucha está dormindo,

uma semana difícil a espera, mas está dormindo,

quer dizer que ao menos ela

está no mesmo lugar.

Me deito olhando a janela ao contrário 

e penso se as estrelas servem para alguma coisa.

Quando éramos pequenos serviam para nos dizer

que ali estavam os entes queridos.

Gostaria de vê-las como maçanetas,

saber por que não posso conciliar o sono,

saber em que cidade estou
porque não posso estar aqui, dormindo 
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Daiana Henderson
Trad. Eduarda Rocha

 





Jeanann Verlee

Jeanann Verlee é poeta, performer, editora, e ex-punk
rocker que coleciona tatuagens e beija Rottweilers

Carina S. Gonçalves

Carina S. Gonçalves é poeta, mestre em Estudos Literários
pela UFMG, autora do livro de poesia Nada Acontece
(2018), redatora freelancer e ministra oficinas de escrita
criativa. 
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Helena cogita abandonar Troia
 

depois de uma garrafa de chianti
Não me leve a mal, eu ponderei isso antes.
Mas esta noite eu falo sério
Uma garrafa e é o fim.
Amanhã: Advogado. Caixas. Mapa de estrada. Mais vinho.

enquanto passeio com o cachorro
Páris nem vai notar.
Vou alimentar o cãozinho, fazer uma mala rápida
tirar o lixo e sumir na noite
Daqui para Sparta. Ou Santa Mônica.
Uma ilha na extremidade mais ao sul do Peru.
Desaparecer. Como névoa em um espelho.

enquanto pago os boletos
Acho que vou ter que abandonar aquele plano de nova carreira
Sonhos acadêmicos. Sonhos de casa com jardim.
Continuar assim mais alguns anos. Ou para sempre.
Encarar noites sem fim em solidão.
Perder o viço. Beber. Escrever poemas sobre becos sem saída.
Beber mais. Trabalhar. Pagar o aluguel.
Fim.

quando Paris chega em casa bêbado
Chamar a Clitemnestra. Fazer um plano.
Deixar algumas coisas no quarto vazio da Cli
colocar o resto num depósito. Marcar a audiência.
Preencher o que precisa ser preenchido.
Rumo a Atenas. Ou de volta a Crown Heights.
Talvez encontre alguém para dividir um ap no Fort Greene.
Tudo que eu sei é sair sair sair.
Claro, eu posso culpar o passado ou o whisky
ou minha própria insolência ou minha pior cólera,
mas culpa é uma palavra. Eu preciso de uma arma.

Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves
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quando Menelau escreve uma carta
Até parece.

do fundo do mar
Banheira. Oceano. Tanto faz. Toda essa água.
Sim, Páris me tirou da minha jacuzzi.
Menelaus me deu de comer ao rio um ano antes.
Metaforicamente, e nem um pouco.
Oh, uma garota e sua a água. Que romance.
Espalhafatoso. E desastroso.
Como deixar para trás todos os esforços para me segurar?
E esses malditos navios?
Aquele cavalo ridículo? Todos aqueles homens?
Agora, pobrezinha de mim. Toda essa tristeza vertiginosa.
Quantos reis para domar uma mulher? Silenciá-la?
Quantos para derrubá-la?
Quantos para deixá-la inconsciente?
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Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 



Comunhão

Eu conheço um garoto que chamou o corpo de sua namorada de “cena de crime.” Pai,
meu corpo é uma cena de crime. Meu corpo é gaze e gasolina e fósforo. Meu corpo é
um incêndio florestal. Ouça o tique-taque, Pai, um alarme lento. Eu tenho galochas. Um
monte delas. Não está chovendo mais. As palavras estão voltando, Pai. A forma que
elas se encaixam e saltam na boca. Quero sorvete e cartas longas. Quero ler longas
cartas de amor mas não acho que ele me ama. Acho que estou esgotada. Acho que
sou o grão debaixo das unhas dele, a menina que saía bem nas fotos. Acho que ele
não me ama. Acho que eles me destruíram, Pai. Acho que bebo demais e é porque
eles me destruíram. Me contaram sobre duas meninas recentemente, duas mulheres
esmagadas como cereja nos dentes de um menino. Isso me abriu, Pai. Meu corpo é
cera derretida, está maduro e fétido e torto. Isso é um erro. Eu ando como um pedido
de desculpas. Não odeio os homens, Pai, não. Quero uma lavadora. Quero alguém para
lavar a louça, alguém para passear com o cachorro. Eu tenho uma vespa na minha
cabeça, Pai. Uma vespa. Ela é uma vadia raivosa — ela se joga contra o meu crânio. Ela
pica. E pica. Eu sei, não faz o menor sentido, Pai. Esse é o problema. Sou uma menina
louca, um osso da sorte insano. Tenho navalhas debaixo da língua. Desculpa por ter te
cortado, Pai, miiiiil desculpas. Te dei um cartão no dia dos pais uma vez, que dizia que
você era meu herói . Você é. Sua risada é um trovão, seu amor é como cirurgia. Acho
que eles me destruíram, Pai. Não consigo apagar seus rostos. Quero nadar, Pai.
Lembra quando eu pulava amarelinha? Eu te fazia rir. Meus pés eram quentes. As solas
dos meus pés são areia chamuscada, asfalto em janeiro. Meu corpo é uma lesma,
putrefação pegajosa e úmida
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Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 



Ninguém me toca mais porque estou podre. Porque meu corpo é um derramamento que
ninguém quer limpar. Eles me abriram, Pai, eu sei que você não quer ouvir isso. Você não
quer ouvir como eles me cortaram, como me roeram como carne crua. Ninguém quer escutar
como eles me fizeram beber suco de limão, como chutaram meu cachorro, como reviraram
os móveis, ninguém quer escutar como minha pele se tornou um espesso escuro de roxo e
preto e chumbo. Eu presto muita atenção nos sem-teto, Pai. Eu vi um homem com uma xícara
de moedas e pedaços de pele talhados de seu próprio rosto. Ele tinha sardas. Ele precisa de
remédio, Pai. Ele precisa parar a vespa . Meu corpo é uma colmeia. Eu sou formigas
vermelhas e água-viva. Uma febre amarela. Meu corpo é um preservativo usado num beco de
Nova Jersey. Não acho que ele me ama, Pai. Meu corpo é um feto em uma lata de lixo
infectante. Uma polaroid pregada num quadro de cortiça no Brooklyn. Acho que estou
machucada, Pai. Acho que fui uma menina forte por muito tempo. Meu corpo é uma hóstia,
uma massa fina e macia na língua de um menino do coro. 
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Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 



40 cartas de amor

Querido Dennis,

Eu ainda penso em você.

Querido André,

Vi você beijando ela. Não voltei atrás.

Querido Patrick,

Você era muito jovem.

Querido Eric,

Eu disse coisas horríveis sobre você. Seus dentes são ok, é do resto que eu não gosto.

Querido Greg,

Obrigada pelo poema para cada cicatriz.

Querido William,

Te amar era simples. Adorava que nós nunca seríamos “nós”.

Querido Jay,

Os hematomas saíram um dia.

Querido Michael,

Eu nunca serei suficiente para preencher o lugar que um dia estará ao seu lado.

Querido Ben,

Eu li as suas cartas, todas elas.

Querido Freeman,

Eu estava sempre alerta, cadarços amarrados, pronta para correr.

Querido John,

Eu sempre vou te amar. Você é tudo que há.

Querido Derrick,

Não era uma coisa. Você é todo impossível.

Querido Eddie,

Nós somos ímãs refratores. Vamos guerrear até o fim.

Querido Dennis,

Eu ainda penso em você.

Querido Ryan,

Sexo sob a luz do poste foi um acidente delicioso.

Querido Kevin,

Seu beijo chegou tarde demais. Meus lábios já estavam em outra sala dançando com o

John.

Querido Ethan,

Não.

Querido Joseph,

Eu disse que você era muito bonito. Eles disseram para eu tentar mesmo assim. Eles são

idiotas. felisbertafelisbertafelisberta

Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 



Querido Avery,
Você é a definição de não-correspondência.
Querido Skippy,
Me desculpe pelo whisky e pelo O.B. Me desculpe por nunca ter te ligado.
Querido Nate,
Até você zombar do meu sorriso, eu era sua.
Querido Mark,
Eu gosto muito da sua esposa. Seu irmão ainda tá solteiro?
Querido Mitch,
Você foi meu maior erro. Tenho certeza que isso só deixa seu sorriso mais sinistro.
Querido Allen,
Enquanto você servia uma Guinness para o Patrick, eu imaginava você me comendo no
balcão.
Querido Graham,
Eu teria engolido aquele sapo.
Querido Miguel,
Você disse que um homem nunca esquece a sua primeira ruiva. De que cor são meus olhos?
Querido Dennis,
Eu ainda penso em você.
Querido Francis,
Eu teria te partido em dois.
Querido Chris,
Desculpe por ter te perseguido. Eu também tentaria me esquecer.
Querido Dex,
Não posso ficar com você de novo. Apenas aceite.
Querido Dr. Matthews, 
Não. Vou te demitir, de novo. 
Querido Aidan, 
Escrevi um poema sobre você. É o favorito de todo mundo. Eu acho sem graça. 
Querido Logan, 
Acho que finalmente parei de te querer. 
Querido Cynthia, 
Eu estava bêbada. Achei que você também estava.
Querido Ricky, 
Talvez fosse o vestido vermelho ou porque eu tinha 15 anos. Seu irmão casou com minha mãe
no mesmo dia que toquei seu pau. Se você ainda for pervertido, me liga.
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Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 



Querido Jeff,
Eu fui seu maior erro.
Querido Robert,
Você é mais do que cerveja e vômito. Você é mais do que qualquer coisa que eu poderia
colocar em um poema.
Querido Dennis,
Eu ainda penso em você. Guardo suas fotos numa caixa. Cada uma, ainda emoldurada.
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Jeanann Verlee
Trad. Carina S. Gonçalves

 





Luciana Gerhard

Nasceu em Manaus, em 1991. Vive em Belo Horizonte
desde os 8 anos. Estudou Ciências Biológicas na UFMG e
participou de projetos de pesquisa na Universidad Nacional
de La Plata, Argentina, onde residiu em 2013. Manteve
contato com diversas linguagens artísticas através de
cursos livres nas áreas da música, artes cênicas e poesia.
Atualmente faz parte da residência artística Selvva e é
coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental II de
uma escola construtivista, onde também já foi professora
de ciências e linguagens. 

Em 2021, sua produção "Um mar nas mãos" foi
selecionado no Festival Internacional de vídeopoesía
MARXE e publicado pela Editora Urutau.
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Luciana Gerhard 

memória
à ocean vuong

há noites em que se é farol

noutras, mar

navegávamos sem ver a beira do mundo

sem vela

num horizonte enferrujado

navegávamos pela necessidade

de sermos corroídos, reparados

pelas águas, pelo cal

havia sempre algo à deriva

e prestes a cair

pelos abismos

os espantos

eu fechei a boca

mas o gosto do sal ficou

porque os olhos estavam abertos
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mudar a fogueira de lugar, surpreender-se com a curva do rio

I.
caminho sobre as brasas que restaram
fogo miúdo conversa com os pés
ainda faz recordar a clareira
a lenha consumida pelo tempo
exausto

troco a pele que piso
como faz um artrópode

como um rio
dissolvo meus líquidos
e umedeço a vida de uma enorme fogueira
morta

II.
agora o fogo assume outros contornos
molhados

num ritual de pelve, costas,
respiração

danço sobre o chão escorregadio do teu corpo
rio diante do perigo

preparo o espetáculo
da queda

os pés posicionados à frente
abro a cortina escarlate
do nosso palco incandescente
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tempo

o corpo sentado

não pensa

não diz uma palavra

a única certeza é que a gravidade opera ao passo da velocidade

a paisagem passa

passam matos cercas vacas vertigem vestígios várzeas

enquanto chupa laranjas e arremessa as cascas

os caroços para fora da janela

não sabe onde estava nem para onde vai

talvez algo brote

talvez seja só

do movimento
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Ingrid Faustino

Ingrid Faustino, pessoa humana, mãe, astróloga em
@ingrideoceu, educadora e leitora.
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https://www.instagram.com/ingrideoceu/


Ingrid Faustino

afeto 

toda vez que eu abro meu peito, 

eles vêm com os seus martelos.
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pérolas

dou pérolas aos porcos.
encho a mão toda e arremesso:
comam-olhem-ouçam-ignorem-bebam,
elas não são mais minhas.
dou pérolas aos porcos, é o que posso dar. quando perguntam se os alimentei,
digo que eles têm as pérolas.
mas eles estão alimentados?
não sei, as pérolas estão lá?
dou pérolas aos porcos,
fui ensinada a fazer e o movimento é mecânico.
quando vi, lá estão eles e aqui estou eu.
as pérolas no ar.
dou pérolas aos porcos.
às vezes eles parecem até gostar,
se divertem com o brilho furtivo do segundo.
às vezes ignoram, certos de minha estupidez.
em outras comem por fome ou por vontade.
do que se alimentariam eles, afinal?
dou pérolas aos porcos.
não me interessa se comem ou se sentem fome. 
gosto do movimento das mãos,
da sensação,
do hábito.
dou pérolas aos porcos.
preciso dar.
quem tem fome sou eu.
as mãos momentaneamente livres para mais um punhado me saciam.
dou pérolas aos porcos.
estou cheia. 

Ingrid Faustino
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fuga

Abri as janelas para estilhaçar as matas do corpo.
Precisava saber do que era feita sua carne.
Só o pecado limparia a mente, eu dizia,
e dizer matava a minha sede.
Hoje o mundo falou em mim: morrerei como o corvo.

Ingrid Faustino
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Caetano Romão

Caetano Sousa Romão nasceu em Ribeirão Preto (SP) em
1997. Mudou-se para São Paulo em 2015, cidade que vive
desde então. Formou-se pela Escola de Música do Estado
de São Paulo em Música Popular (Acordeão) e em Letras -
Português pela Universidade de São Paulo. É mestrando
em História e Teoria Literária pela Unicamp. Escreve poesia
e se interessa pelas relações entre texto, musicalidades e
perfomance. Publicou o livro de poesia Um nome inteiro
disposto à montaria (Editora 7letras) em 2021 e também
possui poemas publicados em revistas literárias físicas e
digitais.
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Caetano Romão

havia deixado os galpões
agora um tanto dócil
tramava
contra qualquer garganta
que não se parecesse com uma
ave baleada
sangrar acerolas no bico do dia
saquear brasília
é solstício
meus amigos
têm urânio no lugar dos olhos
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TANTA SUJEIRA TANTA

Minha mágoa alastrando como uma espiga de milho

Minhas punhetas tristes sob o viaduto

Tornozelo cravado noite adentro

Me ofertaram uma estatueta de São Sebastião inteira feita de barro e bosta

É onde agora penduro os chinelos e confirmo que entrego os pontos:

Senhor das imundices, ajeita esse meu rosto enguiçado

Minha cara de ladeira às seis da tarde

Me ensina a não ser mau com as coisas feitas de vidro

Me dá a ciência de toda coronhada e calibre

Caetano Romão
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Marina Rima

Marina Rima é poeta, pesquisadora e co-editora da
felisberta. os poemas aqui publicados foram escritos
pensando exatamente em você.
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Marina Rima

você

este poema não foi feito para você

e, no entanto, você o lê curioso

como quem procura o próprio nome

no catálogo da lista telefônica

felisbertafelisbertafelisberta



em retrato

dirijo o seu filme em preto e branco

com os pés descalços

e uma certa incredulidade

digo: perdoe-me, meu amor

o trem de lisboa me espera

e como quem sai pra dançar à meia noite

e esquece de calçar os sapatos

então senta na calçada, esperando por um milagre

~

eu espero por você na rua 13

traga tudo que um dia eu lhe pedi

venha depressa

Marina Rima
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Amanara Brandão Lube

Amanara Brandão Lube (24/11/97, Porto Velho-Rondônia),
artista afroamazônida. Atua na cena teatral nacional desde
2014 com o grupo O Imaginário e desenvolve trabalhos
independentes como escritora, produtora cultural,
performer e artista-pesquisadora em Performance Art. É
graduada em Licenciatura em Teatro pela Universidade
Federal de Rondônia. É co-autora e produtora executiva do
livro "ENTRE PORTOS: narrativas às margens" (2021) e teve
um texto dramatúrgico publicado na coletânea "Primeira
Fagulha" (2021) do Clube das Escritoras de Rondônia.

Segue aqui o link para seu novo trabalho audiovisual
literário-performativo "Sobre pele, palavras e
decomposição"
https://www.youtube.com/watch?v=3PPK7Y0WFlo&t=13s 
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Amanara Brandão Lube

O rasgo

Fez-se um rasgo no lado esquerdo do meu peito.
Não lembro exatamente quando, pois só reparei o rasgo quando já parecia não haver
conserto.

Entre flores rosas e violetas em aquarela, sobre um fundo amarelo, folhas verdes, vida,
riscos brancos... o rasgo. O peito feito uma tela impressionista, e o rasgo.

Quando reencontrei e resolvi vestir novamente a velha camisa, mas preenchendo-a com
novos ares, nova pele, novas inspirações, desejos, esperanças, força de ação, juntei tudo
e improvisei: fiz disso uma linha, que atada e uma agulha feita de choque-de-realidade,
costurei o rasgo.

Costurei o rasgo.

O conserto é aparente, nada discreto, e me lembra o rasgo que trago entre as pernas e que
não pode ser estancado.

A cicatriz no peito fica como lembrete de que transbordar é permitido, ainda que doa. 
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Semeadura

As mãos mergulhadas em terra molhada

emergem com pretume e cheiro de semeadura.

Em tempos de morte, fecundo tudo o que

a mão e o desejo podem alcançar;

terra e folhas em branco são meus fiéis receptáculos. 

Amanara Brandão Lube
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Alô, alô, urbano

 
Alô, alô, urbano
Alô, alô, humano
Aqui quem fala é do interior
Do interior da terra
Das terras do interior
Interior
Estão tentando monopolizar meus sentidos,
esterilizar meu coração.
Pulverizaram veneno em minha visão,
mas eu ainda consigo enxergar,
com olhos que ninguém pode ver
Alô, alô, humano
Eu te vejo
Alô, alô, urbano
Eu te vejo
Aqui quem fala é do interior da Terra. 

Amanara Brandão Lube
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Travessia/atravessamento
 
Da travessia que se faz

a matéria-prima são atravessamentos,

lampejos, momentos

pra nunca mais.

Do mistério surgir,

pro desconhecido caminhar.

Qualquer afeto que no mais profundo afete

já é vantagem se não machucar.

Mais dia, menos dia,

melhor não adiar.

O tropeço anda valendo muito

se ao menos mover, tirar do lugar,

fizer caminhar. 

Amanara Brandão Lube
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Artista Visual, Mestre em Processos Criativos (EBA-UFBA,
2011, 2017). Micronarrativas, farsa, fracasso, relações
afetivas, são alguns dos interesses de sua pesquisa.
Dentre suas exposições selecionadas, destacam-se MAM,
BA (2013); Galerias ACBEU, BA (2013), e EAV Parque Lage,
RJ (2014), nas quais tem obras no acervo; XIª Bienal do
Recôncavo, BA (2012); duas edições do Salão de Abril, CE;
cinco edições dos Salões de Artes Visuais da Bahia, Ba
(2012-13-14), onde recebeu Menções Especiais e Prêmio;
as individuais Último ato de orgulho, Galeria RV Cultura e
Arte, Salvador, BA (2016) e Pequenos divertimentos: eu vou
te amar, abraçar, apertar, até você ficar em pedacinhos,
Mouraria 53, Salvador, BA (2019); Panapaná, Galeria de
Arte Archidy Picado, João Pessoa, PB (2018); Concerto
para pássaros, Goethe Institut, Salvador, BA (2019); Animal
tactics, Goldfinch Gallery, Chicago, IL (2019); as
residências Cambio 14, México, D.F (2014), e Prêmio
Gravura EAV Parque Lage + Mul.ti.plo Espaço Arte, RJ RJ
(2014), onde foi premiado com outra residência na Scuola
Internazionale di Grafica di Venezia (2014), Close to
there/Perto de lá, Chicago, IL/ Salvador, BR (2019) e
Spudnik press, Chicago, IL (2019). Coautor do livro Como
se escreve um bicho (2020).

João Oliveira
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João Oliveira

visitar tuas mãos
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a torre

nós dois dentro daquele breu
azul marinho diante do espelho
você naquela camisa
de linho minha barba muito grande
tua cara de peixe de aquário,
nossos olhos orvalhando no escuro
você fora
e eu dentro do apartamento
movendo as sombras sem nem um cigarro
sem nem um traque colorido de massa
que acendesse uma ponte
dançando a mudança e não tinha movimento que desse jeito
por que você fez o sol desaparecer
e eu nem tinha escrito nossos nomes
no assento do ônibus
ainda
o cachorro,
o câncer na minha bola esquerda,
tua cara de peixe de aquário,
urano estacionado em touro
a lua,
o anônimo,
a torre, os enamorados,
as cartas não me dizem nada
eu pensava,
tenha calma,
eu pensava,
eu tipo um golfinho cego,
amor cego, a natureza errara,
eu lembrei,

João Oliveira
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dessa frase recortada dentro do apartamento,

eu diante do espelho, minha barba muito grossa

a linha que desenha a minha testa

a frase recortada

fazer tudo caber dentro de um vaso remendado

~ impermanência nem cabe no português que eu falo

tudo é difícil e se arrasta

que morte horrível, a minha

32 anos e é em você que eu penso quando toca milton na rádio

e já nem sei se é amor ou hábito

o homem que eu era não voltou

(amor é abandonar as frases que vem do hábito)

você nunca mais voltou pra casa

eu te procuro nas ruas do rio vermelho

mas as ruas mesmas são um tobogã que não dão em nada

e nunca é divertido, que nem quando eu ia nas excursões do colégio

eu vi, estava moldado a ferro no muro de um prédio

o nome do santo que tem o teu nome,

e que teve uma morte horrível, decapitado em roma,

paul, paulus, pequeno, o enviado,

eu queria quebrar a tua cara, mas minha mãe me pegou nos braço

que nem a mãe preta do paissandu e me disse meu filho

quem te conhece sabe, você nunca aprendeu a dar soco

(há aqueles que nascem brilhando pra dentro e não tem conserto)

João Oliveira
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você foi embora,

uma lagoa desapareceu,

e eu tão cansado que nem tô nostálgico

ainda ontem passei pela praça do budião,

na rua do balneário, o sacolão fechou,

uma lagoa desapareceu, você foi embora

infindáveis equívocos

enchem as prateleiras de livros

ciclones

tsunamis

estômagos de peixes

nas caixas,

na esquina, correntes,

ou era uma corda que eu queria

arremessar até você

que me fez um retrato, eu só vi

o raio da nike

rebrilhando nos teus shorts

a imagem,

era assim que tinha de ser

agora

eu caminho, eu ouço,

abro os olhos

João Oliveira
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os grilos nas ruínas que pintaram de verde

o cal, desfazendo os monolitos de sal

daquele dia eu no quintal

a cola

em minhas mãos

o horizonte indeciso e você

caminha para dar a volta ao redor de si mesmo

e tornar à rua do balneário, o sacolão fechado,

eu me pergunto,

eu caminho, eu ouço,

fecho os olhos na rua da malásia

com o corpo todo tingido de laranja

falta apenas uma placa de inflamável em mim

e da espuma que espoca do meu rosto nascem

cachoeiras

uma lagoa

em agosto

escrevo 55 afirmações como esta que diz: falta

durante 05 dias

desenho aquele dia

em que a lagoa secou

fomos àquele bar onde nada mudou,

dormi lá, vim pra casa e fiquei velho

e até pra tomar uma cerveja, não saio mais do meu bairro

João Oliveira
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fica

com aquela camisa

que você

gosta

João Oliveira
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Victor Squella

Victor Squella nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1994.
Faz mestrado na PUC-rio co-orientado por Paulo Henriques
Britto e Sofia de Sousa Silva. Escreveu Escápula (2019,
7Letras) e seu segundo livro sairá pela Macondo Edições
ainda neste ano de 2022.
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Victor Squella

UMA PRECE, DOIS MOVIMENTOS

Em algum lugar

acredito

ter lido

ser religioso

definir

coisas pela negativa.

Dizer não. Dizer talvez. Dizer não

sei. É mais fácil

criar uma silhueta

no chia

roscuro

dessa forma.

Negação da

luz. As vezes

é preciso ser

religioso mesmo

não acreditando

nos deuses não

sabendo

o nome dos deuses

ser

religioso e rezar

para deuses

menores.

Quando faço

orações

penso num deus

menor

não pequeno.
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Invento um deus,

o coloco no meio

das Metamorfoses,

crio um capítulo inteiro

da Odisseia onde esse deus

menor tenha uma fala e pode ser

que ninguém ouça

o que ele está

a dizer. Que seja

um segredo

entre meu deus menor

e o leitor.

Em algum lugar li

sobre meu deus menor

alguém o inventou

atribuo ele

à Safo outras vezes

digo ser de Homero

ao fundo não sei quem

o inventou

também digo não

saber quem foi Safo

quem foi Homero.

Oro apenas para meu deus

menor sabendo que ele

não existe

mais. Talvez

ele tenha sido erro

de leitura, erro

de tradução acredito

que não há outra forma

de começar

uma religião que não seja

por via do erro.

Victor Squella
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Luana Campos Leal

Luana Campos Leal está se formando no bacharelado em
tradução e sob o arroba paramyo tenta abrir uma viela de
expressão algo comprometida com a poesia, com a arte
visual, e com o drama.
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Luana Campos leal

paralel-

nasci para-, nasci para-

existem olhos de mosaicos tão fechados

os reflito através do lago raso que carrego

peixes grandes, extraviados, morrendo à margem

olhos que fitam uma linha de vida inteira

caminham de salto alto

seu perfume é sempre almiscarado

um cheiro que não conheço, que sei apontar onde mora

nasci para-

levo a mão à boca por tempo indeterminado

a unha entre os dentes de cima, de baixo

como a chave plástica que reseta, saindo

pequenas vidas se alimentam ao longo do que se estende

desse carretel caído
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são tudo lados

é tudo elástico

nomeamos pensando em dois

querendo mais

palmas

no silêncio claro

Luana Campos leal
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Matheus Hotz

Matheus Hotz é poeta e coeditor da felis. É autor de O Dia
do Búfalo (Macondo, 2018) e da zine online Diga a João
Que Vi Gigantes (2021) disponível para download em seu
instagram @matheschotz . Escreve, pinta, estuda oráculos
e nunca saiu do Gold IV no League of Legends. 
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Matheus Hotz

porco maldito filho da puta

escrito a partir de uma tradução de Bloody Motherfucking Asshole
de Martha Wainwright

a poesia não é lugar 
para um coração vadio

estou cansado e puto 
atiraram-me ao fogo 
roubaram-me o desejo 
e sopraram a fumaça 
do que restou 

você acha que eu sou 
só uma piada 
e que eu estou brincando
até um dia
saber de mim

vá se foder

porque você não faz ideia
de como eu me sinto sozinho 
com a mãe da mágoa
morando em minha mesa
ela para com as mãos 
sobre a minha cabeça
e reza

eu não vou mais fingir
não vou rir do seu ridículo 
e dizer que estou bem
só por você
quando tudo que eu queria
era te agradar 
e fazer o melhor
que eu podia
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seu porco maldito filho da puta
seu porco maldito filho da puta
seu porco maldito filho da puta
seu porco maldito filho da puta
seu porco maldito filho da puta
seu porco

a poesia não é lugar 
para um coração vadio 
mas eu me aperto um pouco
e me encaixo bem

Matheus Hotz
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com certeza hoje no mundo
muitas pessoas estão escrevendo um poema
completamente emocionado

faz parte
é da natureza do poeta e do poema
por vezes
estar assim completamente
emocionado

porque um poema emocionado
sustenta em si todo o absurdo clássico
do susto que é a poesia

porque um poema emocionado
é como assistir no animal planet
uma leoa em seu habitat natural

que sorte é então poder ver
o poeta emocionado
a rugir com a força da língua

marcar seu território

Matheus Hotz
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Ari Denisson

Ari Denisson é poeta e professor do Instituto Federal de
Alagoas, campus Maceió. Os poemas aqui publicados
pertencem a baroque.doc (Edufal, 2011). O autor foi
vencedor do Prêmio LEGO de Poesia 2009. Seus escritos
mais recentes estão disponíveis em
https://medium.com/@aridenisson
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Ari Denisson

amor em camões e no ABBA

Desde o soneto XI a Waterloo,

ABBA na Suécia e, em Portugal, Camões

Advertem-nos das mil contradições

De um sentimento que nos deixa nu

O corpo, o coração. De um modo cru,

Ele – o Amor –, com dogmas e señoes,

Co’angústias, co’agradáveis convulsões,

Põe a mente confusa e jururu.

E Benny Anderson, sem Camões ler,

O “É cuidar que se ganha em se perder”

Reitera em larga escala ao mundo inteiro,

Bem como artes do Amor, esse brejeiro

Cantando: “And how could ever refuse?

I feel, I feel like I win when I lose!”
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partidinha romântica de war®

Já imaginou se um dia eu estivesse jogando

War® com você e mais quatro e minha missão fosse

Destruir seu exército? Ah, seria doce,

Mas quando eu estivesse lhe eliminando,

Diria “Eliminar você foi um prazer,

Mas não se zangue com o que vou dizer agora.

Se ainda não disse, a razão de tal demora

É que num soneto isso precisa caber.

E, de tão simples que é, encher linguiça preciso.

Tsc! Ah, já cansei de enrolar, vou ser bem conciso.

Por favor, peço-lhe, não desfaça seu riso.

Você perdeu pra mim numa jogada errônea,

No entando, na vida real sou colônia

E você, a conquistadora, o Paraíso.”

Ari Denisson
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Fabrício é artista plástico, nascido em Ervália (MG), sempre

gostou de arte desde pequeno. Atualmente, atua
profissionalmente com pinturas faciais, em telas e em
inúmeras superfícies. Faz teatro no grupo Catarse e é

membro da Recria cine.
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