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Querides leitorxs, 

Nossa edição de outono traz poemas de Priscila Branco, Ana

Maria Vasconcelos, Heyk Pimenta, Klinsman Costa, Íris

Ladislau, Manuella Bezerra de Melo e Érika Santos. Neste

número, também temos a alegria de publicar três poetas

latino-americanas:  Marta Quiñónez, até então inédita em

português, traduzida por Marcela Batista; Xel-Ha López, em

tradução de Eduarda Rocha; e Regina José Galindo, em

tradução de Julya Vasconcelos.

A arte de capa e todas as artes ao longo da revista são da

artista alagoana Mariana Marques, a quem agradecemos

pela colaboração. 

 
 

Boa leitura! 
 

Um grande abraço!



 
 

PRISCILA BRANCO

É poeta, pesquisadora e editora. Publicou Açúcar e a
plaquete Pitada de prosa pela Macabéa edições, da qual
também é editora. Atualmente é doutoranda em literatura na
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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PRISCILA BRANCO

à minha mãe

que nunca vendeu nada

mas vendia doces

pipas

por onde eu voava

por onde eu comia

a infância em migalhas

cujas mãos não escreveram poemas

inscreveram o abêcê

cujas mãos abriram a porta

do simples quintal

de piso esfarelado

onde meu pai gritava 

o preço das frutas

o preço da vida

que mais tarde paguei

com bolsos furados 
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PRISCILA BRANCO

porrética

com quantos versos

se desfaz um poema?
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PRISCILA BRANCO

escrita de mulherzinha

sem rima e vestígio

sem rímel e vestido

— nua de todas as formas
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PRISCILA BRANCO

você deve ter percebido

que não tenho um estilo

sempre odiei essa coisa de moda

cabelo sapato e bandas

cantar o hino na escola

colar na prova

beijar alguém atrás da banca

não 

prefiro poemas humanos

assim como a gente

comem torrada

tomam café

mudam de casa

e de opinião
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PRISCILA BRANCO

traço autobiográfico

tá na moda poesia

fingindo não falar de si

fala tanto

que o próprio corpo cochila

nas mãos
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REGINA JOSÉ GALINDO
 

TRAD  JULYA  VASCONCELOS

Regina José Galindo é artista visual e poeta. Vive e trabalha
na Guatemala, utilizando seu próprio contexto como ponto
de partida para explorar e denunciar as implicações éticas
das injustiças relacionadas à discriminação racial e de
gênero. Recebeu o Leão de Ouro de Melhor Artista Jovem em
2005, na 51ᵃ Bienal de Veneza. Como poeta, publicou
Personal e Intransmisible (1999), Telarañas (2017) e Rabia
(2020). Os poemas aqui publicados pertencem à antologia Eu
não sou a Pizarnik (Edições Flecha, 2021), organizada e
traduzida pela poeta Julya Vasconcelos. 



 
REGINA JOSÉ GALINDO

  TRAD. JULYA VASCONCELOS   

Choro um pouquinho

e mordo o meu cérebro 

para não explodir

Tenho que ser mulher

não uma bomba.
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REGINA JOSÉ GALINDO

TRAD. JULYA VASCONCELOS

Não chego aos cem textos

e se o coração segue me pinicando

talvez eu pare por aí

A poesia não é o meu ofício

é a catarse.

Não sou uma má poeta porque não chego a ser uma

sou uma abusadora da palavra.

Procuro-ao quando me sinto louca 

roubo sua energia

e este desrespeito

em algum momento

vai cobrar seu preço.

Chegará o dia em que chegarei ansiosa às letras

e elas não aparecerão

assim tao fácil.

Não recordarei que o meu nome se escreve com r

nem que roma é o contrário de amor

as vogais se apagarão para mim

a lembrança da minha irmã Helena fantasiada de A

não saberei o nome dos que foram meus amantes

                                                                         sequer as iniciais.

O alfabeto por completo 

se evaporará.

Os médicos suspeitarão de Alzheimer

Vicky vai pensar que é mau olhado

meus amigos dirão que foi excesso de erva.

Eu saberei que foi a sua vingança.
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REGINA JOSÉ GALINDO

TRAD. JULYA VASCONCELOS

Sou uma cadela

Correndo incansavelmente atrás do rabo

dou voltas e voltas

até sentir tontura

caio desmaiada e

morro afogada no meu próprio vômito.

ressuscito depois de três dias

e não me vejo à direita de nenhum pai

de nenhum homem.
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REGINA JOSÉ GALINDO

TRAD. JULYA VASCONCELOS

Eu poderia ter acabado em um barranco

mas estou aqui

escrevendo poemas ruins

pensando performances

fumando maconha

deprimida.

Outras

com vidas exemplares

não tiveram a mesma sorte. 
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ANA MARIA VASCONCELOS
 
 

Nasceu em Maceió, em 1988. É professora, poeta e
pesquisadora. Atualmente, cursa doutorado na Unicamp.
Publicou o livro Grão (Imprensa Oficial Graciliano Ramos,
2014) e acaba de publicar o segundo Eram brutos os barcos
pela editora alagoana Trajes Lunares.
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ANA MARIA VASCONCELOS

Salivas de carnaval

das salivas de carnaval

ilícitas, ágrafas

insistimos

em localizar rotas, como se

houvesse qualquer norte em decupar goles

como se

(agora chove, esse desastre)

o estrago dos corpos já não profetizasse

que toda contramão é também cortejo

(cinzas)

para o encontro
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ANA MARIA VASCONCELOS
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Kitsungi

há essa técnica japonesa

não lembro o nome

que consiste em restaurar – reparar –

mas, engraçado

tigelas quebradas

,

preenchendo as cicatrizes

a mesma cor

da cerâmica com laca

– kintsugi, é kintsugi o nome –

e ouro derretido

do teu cabelo



Baywatch

entre os dedos comemoro

que exista a palavra terra

tão bonita

quanto os teus cabelos

depois do afogamento

 
ANA MARIA VASCONCELOS
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XEL-HA LÓPEZ
 

TRAD EDUARDA ROCHA

Xel-la López nasceu em Jaslico, México, em 1991. É poeta,
artista e tradutora. Estudou Letras. Publicou Crónicas de un
nuevo siglo (ámbar, cooperativa editorial, 2016), Cartas de
amor para mi amigo cerdo (Letour1987, 2015), fez fanzines e
autoedições caseiras como ¡AH! e lacasacomoforma.
Ganhou os prêmios de Poesía Joven Jorge Lara, em 2012,
Elías Nandino em 2014 e Punto de Partida em 2016.  É co-
fundadora dos projetos La Cigarra, La jardinera guarrior e En
Esta Esquina Fanzine. Foi bolsista do Programa de Jóvenes
Creadores del FONCA (2017-2018) e no Medios alternativos e
também na Fundación para las Letras Mexicanas, na área de
poesia (2018-2019). Tem uma gatinha.
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Me tornei hormonal e supérflua, se é que as duas coisas

são possíveis ao mesmo tempo

Falo por exemplo

de arte

e não sei nada de arte

e nunca estive no Prado

e nunca saí

da minha casa

pra dizer a verdade

embora às vezes

contemplo coisas

como se elas não existissem

para além destes muros.

XEL- HA LÓPEZ
trad. EDUARDA ROCHA
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Se minha avó pudesse lembrar de algo deixaria de ser tão contemporânea

Minha avó

está sempre me atualizando

Quem é você?

Me repreende

Me pergunta

Me assusta

Onde estou?

Inquisitiva

Reclama

Quem é você?

Me diz

Me dói

Minha avó retorna

Se senta

Sorri 

Diz que sim

Mas não está satisfeita com a minha resposta

Eu sei

Embora seja a mesma

Embora mude

Onde estou?

Quem é você?

XEL- HA LÓPEZ
trad. EDUARDA ROCHA
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Aqui em San Cris sempre tem trabalho

ontem recebi minha última quinzena 

a gente não deve adoecer gravemente nunca 

não pode ter nada 

nem sequer algo parecido com gripe, tristeza 

Mas hoje 

pela primeira vez 

fui filmada por um helicóptero com câmera 

me pagaram 300 pesos pra parecer mexicana

ninguém estava nem aí se eu era mesmo 

se me sentia ou havia nascido como tal 

Repetimos a tomada até que o diretor disse yes 

we have it 

 

Templo de Guadalupe 18 de setembro de 2013

XEL- HA LÓPEZ
trad. EDUARDA ROCHA
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HEYK PIMENTA 
 
 É poeta, pai, etc. Nasceu em Manhuaçu-MG, em 1987, e

vive no Rio de Janeiro. Para pagar as contas, dá aulas de
sociologia no ensino básico.  Publicou coração fodido
(caiaponte, 2021), a serpentina nunca se desenrola até o
fim e surrado (7letras, 2015 e 2019).
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HEYK PIMENTA

Me acompanha

p/ Marcelo 

me leva no banco 

de trás 

pra 

eu ser 

criança 

isso muda tudo

e 

dançar 

supertramp 

ou 

sobre a ponte 

com metade do corpo 

pra fora 

nem aí pro vento 

pros acidentes 

batucar o porta luvas 

como se tivesse valendo 

a vida 

enquanto voltamos de niterói 

ouvindo tim buckley
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HEYK PIMENTA

 e podia até parecer 

que estávamos ganhando 

me acompanha 

nessa pancadaria 

que a gente quase ganha
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klinsman costa
 
 É tradutor, professor, poeta e pesquisador. Mestre no

programa de pós-graduação em literatura da UFJF, e
graduado na mesma instituição. Tem interesse e atua nas
seguintes áreas: histórias em quadrinhos, literatura,
animação e sociologia. Atua como professor desde 2015 e
como tradutor e revisor desde 2019. Em 2020 fundou junto a
amigos a Storyline Traduções.
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Klinsman costa

Estampa

observo vinte e duas vidas 

vinte e dois buracos de minhoca

alternam-se na função

de cortar o meu pescoço

uma hipótese puxa meu cabelo com força

me imprimindo em 2D num universo estampado

eu rezo pra vestir o futuro como áurea

e não como forca
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Forma

tenho uma forma de olhar para mim 

que levemente declina a cabeça 

até os olhos tocarem o pescoço

que estica o lábio até cobrir a testa

e organiza o corpo enrolado dentro de um cilindro

nessa forma uma última percepção prolifera-se em cima da hipoderme, do tamanho da

hipoderme

depois não há estímulos

nem entendimento cronológico de afetos ou de memórias

nessa forma eu flutuo 

até fixar-me em algum espaço bidimensional, meio sem jeito

até delimitar-me com contornos de giz de cera, meio manchado

num xerox de fotografia

meio mal feito

meio apagado

 
Klinsman costa

felisbertafelisbertafelisberta



Parede

PAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDE

           essas casas são vãos de parede e se você prestar 

        atenção nos murmúrios e gritos da parede vai escutar 

         alguém implorando pelo dia sem parede e que o dia

                    sem parede fosse uma vida sem parede 

                           olhando pra um céu sem parede

                                          janela

 a gente podia ser um cometa fura-parede pra abordar parede

             como se aborda parede até não ter mais parede

PAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDEPAREDE

 
Klinsman costa
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MARTA QUIÑÓNEZ
 

TRAD MARCELA BATISTA

Marta Quiñónez é poeta, editora, filóloga hispânica,
psicóloga e mestre em Comunicação. Nasceu em Apartadó,
no departamento de Antioquia, Colômbia, em 1970. Dedica-
se totalmente à palavra, escrevendo poesia, narrativas e
ministrando oficinas literárias. Com vasta obra publicada,
entre poesia e narrativas, Marta Quiñónez figura como nome
fundamental na cena literária e cultural de Medelin e do
continente latino-americano. Algumas de suas publicações
são: Continente Mohíno (1996), Noctívago (1998), Acantilado
(1999), Abecedario de Eximición (2000), Eva (2001), Kartalá
(2002), La Trinidad (2005), Arcanos (2007), No (2010),
Conversaciones en Comala (2012), Dame tu canto ciudad
(2012), Paréntesis (2013), El rostro del pan (2014), Narrativas
de vida y memória (relatos, ano), Prodigios de la Memoria
(relatos, 2017), Casa (2020), entre outros projetos vindouros.



Quando você chegou

soube que era amor

Agora

você é uma esperança

que escapa

pelas janelas 

da alma

marta quiñónez
trad. marcela batista
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Relembro

o dia do meu nascimento

era abril – o destino – 

Os girassóis se abriam

lentamente à brisa

da manhã

em algum lugar do mundo 

Um pássaro gigante 

descia 

do profundo empíreo

As palavras

cresciam tão rápido

como a relva

enquanto se perdiam

como trepadeiras 

em meu corpo

e construíam outra vida

outros signos

outras venturas e desventuras

Ainda hoje 

tenho a leve memória

dos abismados olhos médicos 

e a sutil desesperança 

no olhar de minha Mãe

sempre desconfiou

nunca pôde sonhar com girassóis 

desabrochando-se lentos 

marta quiñónez
trad. marcela batista



no entanto

certos 

ao crepúsculo de abril

para não perecer nunca mais

no fluxo e refluxo

de minha memória

felisbertafelisbertafelisberta

marta quiñónez
trad. marcela batista



Seu corpo 

são os muros 

que edificam 

meu cárcere

seu corpo

o lugar 

onde findam 

meus desejos

felisbertafelisbertafelisberta

marta quiñónez
trad. marcela batista
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I

Instantâneo o

desenlace

do seu olhar em meu

olhar 

Alguém despe a

escuridão

e não são minhas

mãos

Vencida estou

Um velho amor

clama no meio da

tormenta

seu eco se perde

até chegar a mim

Que posso fazer

para salvá-lo

se sua vida eterna 

é minha condenação

marta quiñónez
trad. marcela batista



São os pés 

que encontram 

o caminho

não são as rotas da vontade

que perfilam 

o propósito das viagens 

nem são os oceanos 

que o coração atravessa

o que busca o homem

em suas viagens

o que deixa

na casa que abandona?

o que vê

não além do horizonte

sem linha

rostos vagos

amores fugazes na fuga

prantos atrasados 

em intrusos esquecimentos 

O que busca o homem

que viaja?

o que deixa na casa

que abandona?

“Un hombre embarcado, no es, 
sino un mar, que va sobre otro mar”*

*N. da T. : as epígrafes deste livro são fragmentos de livros de
Vargas Vila, escritor colombiano que ainda não foi traduzido ao
português, por isso  a tradutora optou por deixar em espanhol.
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marta quiñónez
trad. marcela batista





 
 

ÉRIKA SANTOS

Nasceu e vive em Maceió, Alagoas. É poeta e pesquisadora
na área de ciências da linguagem em análise do discurso e
Integra o grupo de pesquisa Discurso e Ontologia - GEDON.
Em 2021, publicou poemas nas revistas eletrônicas Ria e
felisberta; também participou da 6ª edição da revista
impressa Uso (2022), da revista eletrônica aboio (2022), e da
edição de fevereiro (2022) do jornal impresso de literatura
RelevO. É autora de procurar o mar é exercício noturno
(Penalux, 2022).

felisbertafelisbertafelisberta



felisbertafelisbertafelisberta

retrato onírico

             peso  imagem garganta 

             clipes de papel 

vozes

             cães 

          cadeiras lunares 

                         corpo colado 

colchão de prata 

               cabeça 

                             pra baixo 

não se move 

não me movo

tudo é

             choro e lama 

ÉRIKA SANTOS
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sol em peixes 

alcançar o peixe no auge do seu abismo

faz colorir em soma júpiter e netuno 

o peixe no auge de seu abismo enfastia

ilhas

com óperas cortantes que chegam sem

avisar

que não silenciam com os aplausos

confusos

alcançar o peixe me faz girar um giro

torto

feito carta de tarô feito criança que brinca 

com sábado de fevereiro

ÉRIKA SANTOS
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o primeiro morto

depois do existir

nasce o sinal do primeiro morto

de fogo e prata na mão

de água e vento nos olhos 

o morto introdução

qual insônia de centro

preciso e torto 

ferro e tempestade

corre e corta

em seu cavalo 

o regresso da revelação

o signo corrói

o cordão umbilical do morto

as pernas não acham o fim

o homem se salva

em marcha contínua

ÉRIKA SANTOS
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ÍRIS LADISLAU
 
 

É escritora, editora e autora dos livros Réquiem ou O sopro
de Vênus (Urutau, 2021), Eu não sou a protetora das coisas
frágeis (Penalux, 2021) e Memória Jovem: livro de memórias
da Moradia Universitária da UFMG (Margem, 2020).
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Corpo meio vazio

Eu estava

de alguma forma bem

observando de fora

raspando os pés

no espelho d’água

no qual eu via

reflexos do que

acontecia

ao redor

E os reflexos

me moviam também

mesmo sendo

apenas reflexos

Eu era um copo meio

cheio

que não sabia

da parte vazia

Você trouxe a

consciência do vazio

ao me preencher

até transbordar

Eu trespassei a borda

até resumir um longo

outono

a uma visão borrada

de um verão visto

através de lágrimas

ÍRIS LADISLAU
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Você foi embora

arrancando consigo

a minha capacidade

de me encher de novo

e me deixando para

sempre consciente

da parte vazia.

ÍRIS LADISLAU
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Tecidos

Todo mês

é como se um

fantasma

se debatesse nos vãos

que meu sangue deixa

ao se esvair pastoso

e escuro

É como se

a ausência arranhasse

com agonia as

paredes

que a comprimem

Todo mês

o que não foi

se manifesta em dor

no meu ventre

como memórias

inexistentes

presságios

fantasmáticos

do que me foi tirado

Uma vida

de laços

despedaçados

nervos em frangalhos

mundo em ruínas

tomou de mim

ÍRIS LADISLAU
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uma vida

que poderia

ter preenchido a

ausência

e parado as dores

e parado o sangue.

ÍRIS LADISLAU





 
 

MANUELLA  BEZERRA 
 DE  MELO

É escritora e mestra em teoria da literatura e literaturas
lusófonas. Publicou entre outros os livros pés pequenos pra
tanto corpo (Urutau, 2019)  e pra que roam os cães nessa
hecatombe (2020). Atualmente, cursa o doutorado em
modernidades comparadas: literatura, arte e cultura, na
Universidade do Minho, em Portugal.
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enxergo através dos muros

embebida em sangue vermelho

me afundo em sede espessa

enquanto passeiam gabirus

em fuga dos cozinheiros e serventes

com suas vassouras sujas

não interfiro: observo acompanho

e

pra que não adentrem meus sonhos

cerro as janelas

MANUELLA  BEZERRA DE
MELO
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MANUELLA  BEZERRA DE
MELO

revigorar o dorso

liquidar a tristeza

revertê-la em água e sal

sobrar pro mundo

salivar pelas beiradas

suar como porca em cruz

meter o dedo na goela

na ferida no cravo na unha

encravada do anelar esquerdo

pra restar o de sempre:

a boca elástica

um mundo de dentes
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MANUELLA  BEZERRA DE
MELO

mariposa amarela

suicida na estrada atônita

em busca de faróis

extintos vaga-lumes

esfacelada ninguém viu
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