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Queridxs leitorxs, 

Nossa edição chega no último suspiro da
primavera, já se unindo ao calor do verão,
com uma seleção de treze poetas e artes da
argentina Jimena Casas, além de uma
contribuição do espanhol Marcos Rojas.
Colaboram nesta edição: Carina carvalho, Ib
Paulo Araujo, Isadora Barcelos, Francisco
Mota Rúbio, Lorraine Ramos, Bruno Pacífico,
Isabela Bettoni, Jéssica Iankoski, Kaio Phelipe,
Laura Denise, André Piñero, Ana Kehdi, set,
iugo ou rudson.

Boa leitura! 
   



Carina    carvalho
 
 

 
 

é mãe recém-parida e poeta. Tem estudos na
área das Letras e com elas trabalha, em
edição e revisão de textos. Publicou
Marambaia (Editora Patuá, 2013), Passiflora
(plaquete com edição da autora, 2017), Corpo
clareira (editora Feminas, 2019) e a plaquete
Sem verão só a espera (editora Primata, 2021



Carina carvalho

quebrar resguardo

cantoria 

teria nome de mulher um pássaro a levar no bico
frutos aos filhos, preces por fartura e abrigo

sem raminho nas patas durante as tormentas 
a negar ser mensageiro de terra à vista 

o corpo delgado diante da paisagem imposta
seria todo ele goela, grito, forjada graça 

(a pergunta crucial – você faz 
ignora gesto, jeito, linguagem – ainda assim, você faz) 

é claro que o pássaro canta 
o cansaço, algum gozo, o desgaste e vez ou outra 
um poema preso na glote 



Carina carvalho

 

balbucio 

despertei com pergunta nova voando da boca 
no palato constatações graves, vontades agudas 
tremulando o verbo e as coisas que sei 

madrugada quando sonha é coisa temporã 
faz decantar o futuro em miudinho suspiro 
de coragem dormente, quase sempre surda

 – como será a voz de meu filho? 



Carina carvalho

 

vibrato 

como fosse a carne imenso 
instrumento reverberando vozes que passam a ser 
conhecidas no momento em que iniciam existência
 e se por insistência a garganta se abre 
porque o útero se abre como se abrem 
todas as certezas agora uma anedota
 não seria estranho compreender então parto, partida
 tampouco a explosão dos urros, uivos, vaias 
a cada movimento em que o quadril se espraia 
como uma revolução como um novo nome 
e depois, todo dia, como os peitos vertendo leite 
se a qualquer momento ouvem o choro da cria 



IB  PAULO  ARAUJO
 

 
 

Nascido em Alagoas, escreve sobre suas
vivências nas diversas paisagens locais, que
misturam a urbanidade, em constante
ascensão e queda, com a natureza, em seu
fluxo ininterrupto. Como um pássaro pescador,
observa o mundo como se suspenso no ar em
busca de um alvo.  Então, mergulha em águas
tão rasas quanto o chão em traz as vezes em
seu bico de caneta algum peixe, anfíbio ou
simplesmente nada.



IB PAULO  ARAuJO

Meninos como eu

A maioria dos meninos como eu  

lá no fundo

sonha em encontrar um príncipe que beije o sapo ou o dragão 

ou qualquer outro animal injustamente usado como símbolo da tal 

feiura do mundo 

que ele vê ali 

refletida no espelho 

desde sempre 

Um príncipe

(E eu não estou falando bonito ou encantado)

Que quebre a maldição do espelho distorcido



IB PAULO  ARAuJO

Beija sapo

Quem beijaria um sapo sem a esperança 
de que ele se tornasse um príncipe?

 
E quanto aqueles que beijam pererecas na esperança 
de que elas também se tornem príncipes? 

Quem beijaria o anfíbio com esperança de que ele não seja
nada além dele mesmo? 

(Silêncio)

Agora,
Cantemos:

Eu vi um sapo
na beira do rio
camisa verde
morrendo de frio

Não era sapo 
nem perereca
Era apenas
um poeta

E que Deus os proteja de serem beijados por nós.
E tenham cuidado também com as cobras. 



ISADORA  BARCELOS
 

 
 

Escreve e traduz. Há quatro anos escolheu a
Argentina como lar. No Brasil se formou em
Comunicação Social pela Universidade
Federal de Minas Gerais, e teve muitas
profissões: diretora de arte, trapezista, pole
dancer, dona de brechó, babá, secretária.

Em Buenos Aires, começou a frequentar aulas
de atuação e oficinas de poesia. A sensação
de estar perdida sempre foi uma constante, a
escrita, uma companheira. Atualmente,
trabalha com tradução literária e audiovisual, é
diretora de comunicação da distribuidora de
cinema brasileiro Embaúba Filmes e é
colaboradora do coletivo Poesía Guerrera.



yo siento que la vida se nos va

no cemitério de Chacarita

abóboras e tomates cherry

crescem em algumas sepulturas

os mortos fumam cigarro

e dançam cumbia

alguns descansam em gavetas com pouco glamour

Alfonsina tem um mausoléu que diz poeta

em Marte existe uma cratera

homenageando um chinês bebum

que também escrevia poesia

ainda vive um camelo velho e cansado

no ex-zoológico da cidade de Buenos Aires

espera paciente

sob a atenção dos cuidados paliativos

sua morte supostamente digna

ele não pode ir ao santuário

como os dois elefantes

que agora esperam sua morte no Brasil.

ISADORA   BARCELOS



não sei se é uma pedra ou um país

em um guardanapo desenho um pouco mal
as dimensões de uma estrutura anciã
uma placa tectônica
uma dentadura
o esqueleto de um indigente
ou um gigante
cabelos de quem desapareceu há mais de 40 anos

por que não posso imaginar o meu retrato?
como meu rosto envelhecerá?
e se eu fosse um corpo debaixo do barro?
o que eu quero encontrar na calçada enquanto caminho?

não sei se isso é uma pedra ou um país
talvez não exista diferença nenhuma
não sei se isso é uma montanha ou uma tragédia
gravidade ou gravidez

a pé,
cruzar as pontes,
chegar ao fundo e ao fim.

ISADORA   BARCELOS



velório para pombas esmagadas no asfalto

que deus as tenha
a todas vocês que tão trivialmente morreram
desatentas,
assim como levaram suas vidas,
bebendo água de qualquer cano rachado
sem saber diferenciar seus primos de seus avós
e que agora jazem no concreto do piso
com seus órgãos à vista
esmigalhados

o cérebro pequeno macerado como uma noz

seca seu sangue
no calor do meio dia
de uma terça feira qualquer
não há nobreza na sua morte,
nem chuva,
nem poesia

mas descansarás em paz
porque há um lugar para todas
as que dedicaram suas vidas
a olhar para o nada por longos períodos
com um pedaço de biscoito água e sal no bico
fazendo a humanidade se perguntar:
o que é que há com esse pobre pássaro?

ISADORA   BARCELOS



hiperinflação

recém-chegada à Argentina
conheci as notas de 2 pesos
que viviam seus últimos dias

se extinguiram
sem que eu pudesse assimilar
o significado de sua desaparição

presenciei a queda da nota de 5
mais consciente e desperta
presenciando a marca do tempo
e sua desvalorização

guardei uma nota de souvenir

com o tempo aqueles rostos
se transformaram em animais

o que acontecerá com as notas antigas recolhidas?
origamis de coração e borboletas?

não acho que ninguém se importa
neste país que de vez em quando
desaparece notas e pessoas

ISADORA   BARCELOS



Días de lluvia con Pancho, Marcos Rojas



Francisco Mouta Rúbio

 
 

Francisco Mouta Rúbio nasceu em Lisboa no
ano de 1988. Desde pequeno rodeado por
livros foi no final da licenciatura em
Publicidade na ESCS que recebeu um livro que
inaugurou uma nova etapa na sua vida, a
literatura. 
A leitura de Jalan Jalan, de Afonso Cruz levou-o
a oficinas de escrita e depois a pós-graduar-se
em Artes da Escrita pela Nova FCSH com
professores como Rui Zink ou Gonçalo M
Tavares. Escreveu textos para a revista
literária Palavrar, integrou a colectânea de
contos Elefante na Sala, escreveu ainda para o
P3 do Público, Gerador, Repórter Sombra,
entre outros blogues e revistas. 
Continua à procura de desculpas para
escrever. Não vive da literatura, vive para a
literatura.
.



NIILISMO

ele precisava demais
de tudo
menos de

essa palavra simples e líquida
remanescente de vazios
esparsa
por tudo sentir

a ele
faltava-lhe sempre algo
sagrado
que os não-crentes ignoram
desprezar o invísivel: escolha mais
óbvia
os outros: crêem ver algo

os milagres, a vida depois da morte,
os corpos celestes, os anjos
ou os pequenos voos sem asa

estes crentes,
na Nossa Senhora das Palavras,
não erguem altares
preferem escrever à mão suas dores 

Francisco Mouta Rúbio



PORTAS ABERTADAS

sinto-me preenchido pelas lembrências
lambo a morte
amontoado em cada frase
num final.

mas nem sei se morri amanhã

fui sabendo de mim
pela página do outro,
mas largo Tolstói
e a morte virá atrás das costas,
num fígado de melancolias violetas
(e a tua ausência preocupa-me)

cego também dos ouvidos
cheiro a vida de olhos profundamente fechados
o amor assobia-me na cabeça,
sou assaltante de momentos verdes
esquecendo morrer

oiço esse som
do tiro inaugural frívolo
a percorrer o osso da cidade,
brota uma extensão mágica
soprada por 30 cabeças
ideias gémeas
cuspindo cascatas de imagens
salpicando episódios mentirosos
e os tolos,

os tolos a bisbilhotar

desconsigo a cada dia
ser esse privilegiado
o louco da aldeia

Francisco Mouta Rúbio



ODE A FRANCISCO DE UM PAÍS JÁ INEXISTENTE

todes te escrevem agora, Chico

desentendo porquê

último cancioneiro da Mulher

primeiro machista desavergonhado

cafajeste filho da outra

play it cool, Chico diria Stan Getz

num loop suave repetido até à exaustão

cravas uma festa

desconstróis a língua

balanças entre cordas

trapézio latino-europeu

apesar de você

devia ter começado isto assim

Para Chico Buarque, 

Francisco Mouta Rúbio



Lorraine Ramos

 
 

Escritora e fotógrafa, Lorraine Ramos Assis, 25
anos, foi publicada em diversas revistas, tais
como Ruído Manifesto, Mallarmargens, Vício
Velho e Aboio. É estudante de Sociologia, na
UFF. Integrou a antologia Ruínas, da editora
Patuá, e a antologia LiteraturaBr. Escreve
desde poesias a prosas, sejam poéticas,
resenhas literárias ou ensaios. Concedeu duas
entrevistas no canal "como eu escrevo".
Colabora com o portal Faziapoesia e Revista
Caliban.
.



Introdutor

no instante da reclusão, é magnífico como é direcionado a

mim a impossibilidade de não ter fome

nas vagas insônias, fiz associações com um pão

despendido nas madeiras de

Amêndola

de modo a endurecer as marcas do estofo do

colchão

há muito não utilizado

de tarde, ao reter os olhos ardentes nos textos

imprimindo-lhes catástrofe

o som eclodiu na mente distante

dizendo

“faça algo!”

já no trabalho, remoto tal qual perna esmagada e

perfurada pelo tempo

senti a ânsia de contatar aquele cuja aparição era

ora provocada, ora aleatória

igual aos ruídos do amanhecer

e por fim, no dia seguinte

esmaguei a mesa de sentidos brancos dos

olhos

agora vermelhos por insônia

e fome

seriam esses os desafios de mudanças?

o caráter de um corte feito às seis da manhã

não sei

mas sei que não irei me esconder mais neste bunker

Lorraine Ramos



Sujeitados

Tanto maior o nível das pálpebras do dia

Encurtado seja o artifício da graça

Tanto latejados os lábios, reserva ele a ti

À distância, maiores farelos

Do desdém do gozo monossilábico

A ordem dos alucinados

Enquanto pousa nas circunstâncias expressas

da lógica inusitada

Um sísifo

Cruzando a fronteira suas pedras evocam

o acidente geológico das

Obsessões

A tradução dos que não tiveram voz por

ruminarem na espera de um único

Adeus

Lorraine Ramos



Anotações de um bordado

a pálida veia

envolvendo-nos no pouco tempo das contendas

requer as folhagens do prado recolhido

a maré titubeante

o distanciamento do dizer nada e o do dizer tudo

e os apontados cajados e lãs dos homens com

os quais

me deitei

observam-me no rosto da vidência

rusticidade áspera a ser expulsa por duas

marteladas

diante do esperado

me disponho nua às bestas

para expressiva mistura dos meus cabelos da

traição do rosto encoberto

e da exímia liberdade adornada

Lorraine Ramos



Bruno Pacífico

 
 Bruno Victor Pacífico nasceu em Manaus em 1989, é

graduado em filosofia e letras. É mestre em filosofia
da arte pela UFF. Atualmente, é mestrando em
literatura pela PUC-RIO. Publicou sua dissertação
intitulada A superioridade da forma musical diante
da poesia em Schopenhauer, pela Editora Dialética,
em 2021. Após ganhar o prêmio amazonense
Feliciano Lana de literatura, estreou na ficção em
2021 com o livro de contos Desertos do real: quatro
peças antidistópicas, pela editora Córrego. Publicou
traduções de textos e livros políticos, na revista
Correspondência Internacional e no selo editorial
Edições Combate Socialista. É membro fundador do
grupo de produção poética Laboriosa, de Niterói.



 
UM POETA EM MEIO À GUERRA

 

“Matam-no e ele não sabe que morre para que se repita uma cena”

(Jorge Luis Borges)

     Esta história é contada por aí, pela boca popular e invisível.

   Um antigo poeta escreveu seu livro para ser lido num ritual científico,

envolvendo uma máquina do tempo. Dizem que os versos do poeta verde-

amarelista possuíam, em seu âmago, o tempo. Os versos colocavam a tal

máquina em movimento, e ela colocava o poeta em movimento na esteira

temporal. Fazia viagens para mobilizar integralistas pelo interior do país.

Alguns anos depois da publicação de sua magnum opus, o poeta foi

assassinado, umas três ou quatro vezes, até que sumisse das linhas

temporais que experimentara.

     Nos anos quarenta, numa de suas viagens, conheceu um tal de Carlos,

deputado pela Bahia, que desconfiava de suas perambulações temporais.

Carlos havia encontrado-o uma década antes em uma sessão da assembleia

legislativa do Estado, pedindo votos pela cassação de políticos de

esquerda. Contam que ele esperava na esquina pela aparição do poeta. Na

rua, confrontaram-se. O poeta fora puxado pela gravata até o canto de um

bar, onde apanhou por alguns minutos, enquanto ouvia o decoroso gritar que

a “sua carinha de Dorian Gray” o denunciava. Alguns clientes, trabalhadores

de uma construção local, apartaram o conflito. O verde-amarelista precisou

fugir para não ter seu rosto desfigurado.

     De volta ao seu tempo, conversou com alguns políticos e militares para

investigar o seu oponente temporal.

     −Já ouvi falar de um deputado da Bahia que deu trabalho nessa época, só

pode ser ele!, comenta Carlos, o Lacerda, que entregou-lhe uma papelada.

Bruno Pacífico



     Precisou de dinheiro para voltar para casa e fez uma parada no banco
com os papéis acusatórios na axila direita. Ao chegar, viu uma confusão no
salão. Alguém o
puxou fortemente para dentro do furacão. Ouviu uma voz firme arremessar o
anúncio à plateia

Isso aqui é um assalto
todo o dinheiro será

utilizado para o
Partido Revolucionário Brasileiro.

     Inconformado com a situação, o poeta teria falado que era um homem de
bem. Bastante querido pela sociedade. Que nada lhe deveria acontecer. O
senhor alto e atlético desceu de cima do balcão, em direção sua direção.
     −Nos encontramos de novo, safado! Milico!
     O poeta reconheceu a voz que escutara no dia anterior, mas que quase
não havia mudado em vinte anos. Viu aquele homem de ontem, um pouco
mais envelhecido, mirar sua testa. Após ouvir o estalo, nenhuma lembrança
mais se reproduziu, como se sua memória desaparecesse para sempre do
tempo.

Bruno Pacífico





Isabela
Bettoni

 
 

Isabella Bettoni nasceu e vive em Belo Horizonte,
Minas Gerais, onde atua como advogada feminista,
pesquisadora e escritora. Seu primeiro livro,
“Brincando de fazer poesia”, foi lançado em 2008
pela Editora Uni Duni com poesias para crianças em
fase de alfabetização. Participa de cinco antologias,
com destaque para “Antes que eu me esqueça: 50
autoras lésbicas e bissexuais hoje” da Quintal
Edições (2021) e “Coleção Desaguamentos Vol. I -
Poesia de autoria feminina” da Editora Escaleras
(2021). Além disso, integra a equipe do Portal Fazia
Poesia, venceu a I Batalha do Festival Poesias que
Inundam e tem textos publicados em portais e
revistas como Ruído Manifesto, Tamarina, Mormaço,
Declama Mulher, Revista La Loba e Revista Minha
Voz. Em 2022, publica “Não tentar domar bicho
selvagem” pela Quintal Edições. Está no instagram
como: @bellabettoni.



 Gênero é uma construção e desejo também

   I - ela andava pelas ruas
seus seios fartos,
as curvas, barriga toda,
olhos profundos,
o movimento, o caminhar

segurou pra mim a sombrinha
cavalheira
e eu me molhei mesmo assim
pelas pernas

II - o tempo trouxe
para seu movimento, o caminhar
um encantamento: trans ição

cortou fora os seios fartos
mudou o nome mudou a voz

fez do corpo novo templo (profano)
fez da voz nova música (sim)
fez do nome a verdade (encontro)

os olhos seguiram profundos
outro-mesmo borogodó
outra-voz que me conta histórias de amor y guerra
e eu (ainda) molhada
pelas nossas pernas

Isabela Bettoni



Paisagem

folhas:
veias verdes por onde corre
a seiva clara e viva

raízes:
penduradas, flutuam
retorcidas, enroladas
abraços secos

lábios:
rubros, macios e molhados
olham-me

Isabela Bettoni



Sozinha

I - Habitar a casa
em silêncio
saboreando o tempo
que se abre: desdobra
em medos. angústias.
Mas também - prazeres
tão banais quanto
deitar na cama em posição diagonal
sem saber qual é o dia do mês
ou a hora da madrugada
em que chega o poema

II- Massagear os dedos com a
caneta que range
ao encontrar a folha
Ruído solene: companhia

III- Usar a madrugada para
pisar no texto com fôlego
(como as uvas nos barris dos filmes);
deixar o tempo agir.
Ver as palavras ganharem
pequenas rugas,
rusgas,
rasgos

Isabela Bettoni





Jéssica Iancoski

 
 Jéssica Iancoski é pessoa nem-binária. Escritora,

poeta, artista plástica e editora. Tem participações
em antologias, jornais e revistas. Já publicou no
Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Galiza e em
Portugal. Teve o poema “Rotina Decadente”
reconhecido pela Academia Paranaense de Letras,
aos 15 anos. É idealizadora do Toma Aí Um Poema
(podcast, revista e editora) e responsável pela
primeira publicação de pelo menos 600 autores e
autoras. | Contato jeiancoski@gmail.com

mailto:jeiancoski@gmail.com


WORKAHOLIC

uma mão se estende em minha direção
e eu só vejo a garra o tapa a frustração

estou fechada em mim e carrego um silêncio
uma dor que desconheço um cansaço intenso

nenhuma palavra me penetra ou me pertence
estou trancada num passado que não me lembro

não quero ser tocada nem beijada nem cuidada
rompe em mim as marcas da infância abandonada

sou o risco no vidro a quina do móvel roído
a bagunça pela casa — uma tristeza ocupada

Jéssica Iancoski



EUREKA

todos os dias à crase causa guerras cibernéticas
a norma como forma de dominação caquética

tudo é sintoma: na ponta da língua a lambida
no meio da língua o músculo — custa ao homem

diante do erro, engolir a saliva: que diferença faz
a grafia das palavras se a mensagem é clara

para os puritanos toda mudança é dolorosa
nos expressamos em desalinho & progredimos

o erro é fundamental: diante do ácido preceito social
existe um pronome que deveria ser evoluído —

vossa mercê, vosmecê, vancê: você.

Jéssica Iancoski





Kaio Phelipe

 

Kaio Phelipe nasceu no Rio de Janeiro, em 1997. É
autor dos livros Não existe pecado no lugar de onde
eu vim, Para o homem descansando ao meu lado e
Como cuidar de um girassol.



Nossos futuros fortuitos

Meus amigos de infância não gostam de poesia 
não escutaram a última do Chico 
não riram com a Leona Assassina 
meus amigos de infância não prestaram vestibular
não reivindicaram seus direitos
não brigaram no almoço de domingo
meus amigos de infância anularam o voto
sonharam com o serviço militar
viraram pais antes dos vinte
meus amigos de infância não casaram com as mães de seus filhos 
respondem na justiça o não cumprimento da pensão alimentícia 
não tiveram que ir para longe de seus pais 
meus amigos de infância são quase todos católicos 
são quase todos evangélicos
não piraram com o estigma da aids
meus amigos de infância cobiçam a esposa do próximo
disputam corrida no racha
não conhecem São Conrado
meus amigos de infância acordam todos os dias às cinco
não preparam a própria comida
retornam todos os dias às quatro
meus companheiros de infância não assistiram a pernambucana Val
não festejam a chegada de um novo ano 
não choram.

Kaio Phelipe



Dona Fátima 

Seu filho me contou que a senhora gosta de ouvir Raça Negra 
falou de quando a senhora saía para dançar forró no Largo da Batalha 
das semanas que passou no Hospital de Jurujuba 
que mal viram o tempo e cada fio de sua cabeça embranqueceu 
esse mundo seu velho conhecido através de teus olhos azuis 
assim como as traquinagens de quem deu a sorte de vir homem 
como Seu Luís e sua dependência por álcool 
mesmo assim a senhora escolheu colocá-lo na cama para dormir 
cumprindo o papel que sempre jurou que fosse teu 
querendo que ele veja cada fio de seus cabelos brancos e compridos 
talvez tenha sido no meio desses hábitos 
que a senhora também tenha tomado o gosto por cuidar de seres inanimados 
não deixando nunca a solidão servindo como cenário dentro de sua casa 
sempre estranhamente disposta a acreditar nas curas 
característica de quem mesmo com medo atravessou alçapões e esquadrilhas 
e por conta dos dois corações no peito e um tumor benigno 
aprendeu que a maldade é um defeito intrínseco de quase todos 
mas a senhora por isso não precisará nunca pedir perdão 
porque envelheceu está viva e nunca se permitiu não amar o próximo 
a senhora é quem precisará conceder ou não o perdão a nós que sentimos a juventude. 

Kaio Phelipe



Onze de julho 

Aves azuis de espécie não identificada e um sábado de sobrevivência em Santa Cruz da Serra 
aranhas criam teias de uma pessoa a outra e confiam no sustento 
aspirantes em busca de uma saída arquitetam amores fora da cama 
carinho vem a ser levantar abrigo ou jogar conversa para distrair as horas 
dividir o alimento depois de um dia com fome é declaração de grande valia 
não matar para comer, cortar cachos de bananas para encher a barriga de um monte 
na necessidade de alguém banhar-se, entrar em cascatas geladas para lavar as costas e peitos
uns dos outros 
amar de forma múltipla é elo profuso e dogmático em uma única despedida 
e ainda que um dia a memória se esmoreça: ter sido inteiro nesta tarde. 

Kaio Phelipe



Lara Denise

 

Lara Denise é pesquisadora, professora da rede
básica, doutora em Sociologia (UFC) e escritora
ama(dor)a. 



A mágoa é uma raiva triste

e um oito deitado, riscado na carteira
que apoia a mão desinteressada
pode ser vandalismo ou o infinito
palavra que carrega o fim em si
há inícios que pressinto no útero
e fins que guardo na falange, faringe, garganta
ser bélica, andar armada
estar disposta para o embate
jamais baixar a guarda, repito silenciosamente
seja em tempos de paz ou dias de guerra
como no dia da confirmação daquilo que o corpo desconfiou
papel cortante feito navalha recém-afiada

rasga por dentro, corta na pele

abre uma ferida que nunca fecha

a gente só finge que ela não tá ali

e segue, ora se curvando a dor, ora disfarçando

que doer é o que nos deixa mais fortes ou especiais

ainda que exista, todo sonho, preparação ou planejamento,

não é capaz de antecipar o que estar por vir

solidão e segredo

guardam madrugadas insones e desesperadas de leite

o outro diante de nós

é feito empurrão que tira do lugar, mas antes assusta

porque ninguém espera dar de cara com o chão

mas dá

e o desvio de si é próximo

assim como perto é o que me mantém de pé e o que me dobra

no entanto, confio na aurora

é certo que amanhece, escreveu Hilda

desde que reconheci o cheiro dos inícios

continuo acreditando nos desfechos

anotaram na parede, tatuaram na pele

tudo passa

deve ser verdade

Lara Denise



Lista de descompromissos

se desse para ser um tempo
sem contagem de horas, minutos ou segundos
ou olhar repetidas vezes para o relógio
apenas deixando passar
como a luz que muda de lugar
nas paredes, chão, teto e cantos da casa
queria não precisar reagir, levantar do chão, mas
a revelia os boletos vencem, os prazos findam
a CNH por renovar, a declaração do imposto de renda
planejar aulas, corrigir provas
sair cedo de casa para não perder o ônibus
por teimosia ou hábito, brigar com a pontualidade
há as compras que precisam ser feitas
a lista de itens que faltam na geladeira
ir ao posto, não esquecer do bar
lavar o cabelo, pedir água
responder com educação
escutar as histórias da menina que cresce assustadoramente rápido
e já alcança minha altura
o saldo do banco que esvazia cedo no mês cheio de dias

vontade de um chopp no meio da tarde

a curiosidade de saber o que ele faz aquela hora

em que pensas quando as horas e os minutos coincidem na tela do celular

sair correndo ou sumir por dias

pode ser covardia, estratégia

ou um item daquela lista de coisas para criar coragem

Lara Denise





André Piñero

 
André Piñero é professor por formação, poeta por
tentativa e inúmeras outras ocupações por
sobrevivência. Teve um poema publicado na
Coletânea de Poesias Prêmio Sesc de Literatura
Carlos Drummond de Andrade, Edição 2018, do Sesc
do Distrito Federal. Lançou seu primeiro livro, Copo
americano, pela Editora Urutau em 2021. Até então, a
única coisa mais próxima de literatura que escreveu
além destes poemas foram boletins de ocorrência
policial quando trabalhou em uma delegacia de
periferia. Nasceu em 1987 em Belém do Pará.
Atualmente reside na capital do Amazonas, Manaus



ralo 
  
os esgotos que fogem das estações de tratamento  
escorrem pelas goteiras de meu conjugado 
  
o rio tem medo de desaguar 
  
o país está em chamas  
mas as centrais de ar trabalham incansavelmente  
para disfarçar o calor  
alguns têm o ventilador arno e as liquidações  
em todo o setor de frios do supermercado 
e eu tenho a umidade das notícias 
eu tenho os mesmos canais 
 
uma música antiga diz que 
o novo sempre vem 
mas eu tenho certeza que isso não envelheceu 
muito bem 
os velhinhos nas portas de suas casas 
na verdade nunca 
tentaram vencer a sujeira das ruas 
 
eu tento furar a greve de ônibus  
para encontrar minha dignidade  
eu tento não chorar no banco de passageiro  
de um motorista de aplicativo  
ele se alimenta de balas e esperança  
e me oferece desculpas que não sejam tentar  
o olhar impiedoso dos caixas eletrônicos  
e você  
a verdade nas filas de prioridade  
e você  
a mensagem não escrita  
e você  
e o país  
parece que vai haver uma guerra 
o hino nacional mais alto que a música pop 
bandeiras mastercard 

 

André Piñero



e velhinhos armados finalmente 
mas não é de bom tom 
combinar verde 
amarelo 
e sangue 
e nem se esconder no trabalho 
afinal meu chefe disse que as coisas 
vão melhorar a partir de agora 

uma grande onda invadiu a cidade 
mas ninguém olhou pela janela 
pra confirmar se era rio 
ou goteira 
e assim os bairros mais pobres 
foram dizimados ou convertidos 
em investimentos 
enquanto trabalho 
 
e no caminho de casa 
aprendo a ignorar a previsão do tempo 
porque ele nunca passa 
e nunca chove por aqui 
apenas inunda 
e pedir a proteção do cadeado do portão 
e da boca aberta no noticiário 
que também tentam 
descansar 
no lugar do motorista 
 
uma palavra 
nada 
para o país 

André Piñero



pessoa número 68 
  
não chega a ser um problema 
que a internet seja a única forma 
de viver pra sempre 
mas eu apaguei todas as nossas conversas 
porque eu sou descuidado 
minhas mãos se manifestam através  
da tremedeira 
e da falta de afeto 
porque nós somos homens 
e eu te deixei morrer 
 
naquele dia eu te vi apaixonado 
por outra mulher que não era a sua 
mas eu não disse nada 
eu gostei de te ver  
sentindo alguma coisa que não lembrasse 
desespero 
porque a confidência dos homens 
e o declínio da civilização 
estão sempre avançando 
e tem tudo a ver comigo 
a culpa abandonada no tapete da porta de entrada 
a vitória nos sites de relacionamento 
depois dos 30 

atropelamos algumas temporadas históricas 

com teu carro alugado 

mas você foi para uma trincheira no meio da Amazônia 

e eu fui para uma livraria no centro da cidade 

o download nos uniu para além 

da falta de emprego 

o teu carro deveria ter uma TV no banco detrás 

porque sempre tinha alguém lá 

mas isso nada tem a ver com solidão 

tem a ver com falta de grana 

e eu gostei de te ver 

matando o tempo 

com alguma arma que não fosse a sobrevivência 

André Piñero



 
e também tem tudo a ver com 
o momento que você estaciona esse mesmo carro 
antes de entrar na sua casa 
e ouve aquela música que poderia  
derrubar tua masculinidade entre o grupo de amigos 
Marina disse que 
"você me tem fácil demais" 
ignorando o momento em que 
eu chorei 
no único compartimento vazio da minha casa 
em uma outra cidade cheia de ruas altas 
ruas baixas 
e que nada tinham a ver com montanha-russa 
os outros cômodos você ajudou a encher 
com histórias de brigas de rua 
e cheiro de cerveja 
tão lotados que fica difícil respirar 
mas você sabe muito bem como é isso 
porque você está morto e talvez fantasmas não 
precisem respirar 
ou trair suas esposas 
fantasmas talvez não sejam machos 
nem fêmeas 
e provavelmente são felizes 
 
porque o inferno já passou há muito tempo 
antes mesmo de chegarmos no parque de diversões 
perdermos os sinais 
e habitarmos os acostamentos 

André Piñero



Ana Kehdi

 Ana Kehdi nasceu em Batatais, cidade do interior de
São Paulo. Em 2017, mudou-se para Campinas,
saindo de um interior para outro, embora sonhe em
morar perto do mar. Formou-se em Letras pelo
Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp,
onde realiza mestrado em Teoria e Crítica literária.
Integra o Centro de Pesquisa em Estudos Pós-
Coloniais e Literatura Mundial (Kaliban) e pesquisa a
representação de personagens subalternas na obra
de Clarice Lispector, com o projeto _Vozes do lixo_.
Para Ana, escrever sempre foi um modo de existir no
mundo, coisa que aprendeu sentada no colo da avó,
sua maior referência afetiva e literária. Quando
criança, escrevia cartas aos pais nos momentos em
que sentia que a fala não bastava. Descobriu, mais
tarde, que não se tratava de uma limitação da fala,
mas da palavra, e por isso recorreu também às
linguagens da dança e da música. Todos os seus
textos, mas principalmente os poemas, são escritos
com o corpo.



 
Aproximação 
 
 
 
não me conheça pelo pior de mim 
pergunte-me antes a quem eu amo 
direi então que já te quero  
como espera a fruta  
pela língua molhada  
 
desejo-te com a carne 
que não foi sequer queimada 
pelo sol  
ela 
a que almeja escorrer 
espessa 
sem lamento  
cindida em teu corpo 
causa de esquecimento 
 
repousemos nossos corpos no solo  
abracemo-nos  
em ossos músculos e pele 
                            sentindo o perfume do que é breve 
 
 
então, deitada ao teu lado, eu conto um segredo 
                            e você nunca  
se esquece. 

Ana Kehdi



Set, Iugo ou Rudson

 

set, iugo ou rudson é poeta, rapper, júri do evento
balada do livro inteiro e estudante de ciências
sociais na uff. não binário, suburbano e carioca da
gema direto de guadalupe zona norte. expressando
sempre sua realidade e seus sentimentos
misturando isso em doses



Dupla sertaneja

eu e meu pai lendo livros na fila do sine
eu Flávio Morgado Preciso roubado por mim
ele inglês para o ensino médio Eliana Maria Clara Neuza
pexinchado e trocado por ele eu nunca fui menino
prodígio sine me lembra cine a faculdade de cinema nas pontas
dos dedos da minha esperança mal amada de ver na tela
outras histórias me lembra o cine Guaraci que ele me falava que

agora acorda da estagnada ruína pra virar sei lá mais uma
farmácia ou um china em Rocha Miranda
alguém sabe quem foi essa família? eu menina me perco nas ruas que lá conheço ele
que podia ser o Marcelo d2
(os dois são de 67)
lembra criança estuda! mas agora é tarde

o enceja a mãe da esperança dele vai dar
uma prova do que foi pra mim fazer o enem
agora estuda na fila nos encontramos Neuza Maria
Carlos Topázios a pedra rolando de novo na mesma fila eu ainda
falei pô que merda a gente aqui esperando a mesma chance
não fomos pra frente porra! que merda
será que não vai mudar e ele não

o lance é ter esperança

Set, Iugo ou rudson



o cigarro é a síntese

eu queria engolir um sol o céu um sábado só
pra ficar maior que a saudade que a cidade de São Paulo e seu cinza jão
me beija com raiva aquela gimba no asfalto no meio fio em meio aos cacos carros
alegorias e adereços
o mundo vai acabar e ela só quer dançar ao som de Caetano você viu só que amor
foi esse que atropelou meu orgulho de óculos sem deixar rastros
eu faria tudo por você
que saudade do calor de lacrar o cu

Set, Iugo ou rudson



790 ou https://youtu.be/e7Ez55QhkPI

dá dez e pouca o 790 voa
como voa como nós não posso te esquecer
amarra
está acontecendo uma guerra mistério público no meio
do meu peito com vocês passando dá dez e pouca

o 790 voa na veia do coração fodido do subúrbio carioca
de costas pro Cristo indo pra Big Field dá dez e pouca
o 790 voa como o pó pra narina do piloto é louco eu puxo

a cordinha e penso se essa porra não parar eu vou gritar ou vou parar lá
na puta que pariu da dez e pouca o 790 voa aprender com a roda
a girar não importa a hora não temos escolha apenas gire
e se vire mas também aprender a revolução
a inovar e mudar a vida de homo sapiens que agora em cima de você decolam
da dez e pouca o 790 voa

temos que aprender com a corta a suportar e ser útil
mas também se arrebentar já era não é sempre que você vai ter uma mão amiga pra te amarrar
de volta da dez e pouca o 790 voa jorge voa

voa jorge jorge jorge voa

Set, Iugo ou rudson



os machos

os meninos se pegam no cinema
os homens no banheiro
os machos na minha casa
vem bb

Set, Iugo ou rudson
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