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 Movimentos opressores e ditatoriais 
têm como um dos pontos em comum, in-
dependente da lateralidade e da nature-
za, a tentativa de censurar, enclausurar, 
calar a arte. Exemplos temos aos mon-
tes, como o Index da Igreja Católica, as 
teocracias, a queima de livro pelos nazis-
tas, a perseguição à liberdade criativa em 
países  que foram e que são governados 
por ditadores e populistas ao redor do 
mundo. E não estamos falando de políti-
ca, estamos falando de amor, de paixões, 

de natureza, de reflexões, de observa-
ções, de filosofia, de vida.

 Por isso esse editorial será curto,
será sucinto,
será direto. 

Criar é resistir.
Criar é revolucionar.
Criar é ter voz.

Portanto, que cada um tome a “arma” 
mais potente, a CRIATIVIDADE, e co-

mece revolucionando o próprio mun-
do,

criando sem censuras,
sem fronteiras,
sem regras.
Criar sempre será vida.

Revista Mar de lá.
Para todos os mares.
Para todas as artes.
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JÔ DINIZ
BELO HORIZONTE - MG

Andar de bailarina, 
olhos de não ver 
o que se suben-
tende pulsando 

no peito, foge da própria 
natureza, mas a arte, sem-
pre ela, a encontra na esqui-
na, oferece mil promessas e 
a tira pra dançar.

Cartas a Noel Na fila dos meninos,

sonhos, segredos tantos,

revelações, ilusão.

Há tanto de poesia nessas cartas,

há tanto de mim, perdido,

meninos,

nas suas mãos.
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PAULO RAS
PARANAGUÁ - PR

Fica

Utópico, tem certeza 
de que a arte salva, 
a literatura liberta e 

a cultura oferece meios para 
que cada pessoa se enten-
da, para que cada um ouça 
e decifre o grito contido na 
própria voz. 

Fica mais um pouco. Fiz aquele bolinho de chuva 
que você gosta. Ali na mesa coloquei aquele livro 
do Quintana e uma caneca com café forte. Olhe 

pela janela. O céu, o sol, tudo muito perigoso nestes dias 
de filtro solar. Sente. Relaxe. Quer um chinelo? Uma 
massagem nos pés? Um tempo para pensar? Vou até 
o quarto vestir algo mais confortável. Ou prefere algo 
mais provocante? Você quem sabe. Me pegou despreve-
nido. Nem penteei o cabelo, nem passei aquele perfume 
que você gosta. Desculpe. Sei que você gosta de mim 
mais aprumado. Calma. Pare de olhar para o relógio, 
sei que você tem horário para chegar em casa. Não me 
apresse, porra. Já volto. Fique à vontade. Açúcar ou 
adoçante? Nunca sei quando você está de regime. Tá 
bom, vou ficar quieto. Já volto. Te amo. Não. Espere. 
Porra, fique aqui hoje, Adamastor, não volte para casa. 
Me beije. Veja, na minha boca, batom vermelho cora-
ção, igual ao da desgraçada que te roubou de mim.
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RODRIGO DOMIT
JARAGUÁ DO SUL - SC

Rascunho

Autor dos livros Col-
cha de Retalhos 
(2011) e Ruínas da 

Consciência (2018).
Edita o blog Concursos Li-
terários, no qual são divul-
gados certames literários do 
Brasil e dos demais países 
lusófonos.

Há sempre espaço
para mais um traço
- de medo

uma sombra
- de dúvida

ou um contorno
- de hesitação

os riscos incertos
de um sujeito rascunho

um homem só fica pronto
- imutável

quando morto.
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Agende-se
Dezembro
https://concursos-literarios.blogspot.com/
As datas nos tópicos referem-se ao prazo limite para realizar a inscrição.

- 02.12.2022 - Antologia - Histórias de Rádio - Editora Litterae (#Contos - @)

- 04.12.2022 - Antologia - Haicais - Editora Persona (@)

- 05.12.2022 - Revista Inversos (@)

- 05.12.2022 - Chamada - Revista The Bard (@)

- 05.12.2022 - Antologias - Natureza 2022 - Rui M. (#Contos - @)

- 10.12.2022 - Concurso Literário da AJEB-RJ (#Poesia e #Prosa)

- 11.12.2022 - Antologia - Círculo Sagrado - Cartola Editora (#Contos - @)

- 11.12.2022 - Antologia - O lado sombrio dos Signos - Cartola Editora (#Con-
tos - @)

- 18.12.2022 - Prêmio Barueri de Literatura 2022 (#Brasil #Conto #Poesia - @)

- 22.12.2022 - Chamadas de Originais - Mondru Editora (@)

- 31.12.2022 - Chamada de Originais - Editora Arpillera (#Brasil - @)

- 31.12.2022 - LXIV Jogos Florais de Nova Friburgo (@)

- 31.12.2022 - Chamada de Originais - Editora Elixir (@)

- 31.12.2022 - Edital para Romance - Editora UFSC (#SC)

- 31.12.2022 - Prémio Literário João Gaspar Simões (#Portugal - $)

- 31.12.202 - Revista Mar de Lá - Tema livre (@)

Legenda:
$ - Prêmio em dinheiro
@ - Inscrição pela internet
# - Voltado a público restrito
¢ - Prêmio deve ser retirado no local ou o frete deve 
ser custeado
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AMOR DE MAR
Um dia
olhei para o mar,
senti meus olhos ardendo,
meu coração batendo
e comecei a cantar.

Descobri que era amor.

Desenho: Mariana, 13 anos
Texto: Laura, 12 anos
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ANA F. PINHEIRO

Vazio

Ana F. Pinheiro, 
nasceu em 1985. 
Apaixonada pela 

leitura e escrita. Como 
autora, participa na cole-
tânea “Não vão os lobos 
voltar”, na revista literá-
ria PALAVRAR e no blo-
gue – Escrita à Mesa.”

Algures no fim da inocência
Quando o destino te empurra
Veloz,
Despreocupado,
Ausente,
Vazio.
Carregado na correria dos dias que passam
Velozes,
Despreocupados,
Ausentes,
Vazios.

Apertas o peito arfante
Quando me agarras a mão
Fria,
Suada,
Distante,
Perdida.
Alheio ao desapego das minhas
Frias,
Suadas,
Distantes,
Perdidas.

Não mais olhas para trás
Quando te preparas para partir
Apressado,
Ávido,
Sedento,
Indiferente.
Deixando para trás passos
Apressados,
Ávidos,
Sedentos,
Indiferentes.

A tristeza sucumbe na dor
Quando a mágoa transforma em lágrima
Corrente,
Salgada,
Ligeira,
Atrevida.
A vida feita em lembranças
Correntes,
Salgadas,
Ligeiras,
Atrevidas.
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ANDRÉ EITTI OGAWA
FLORIANÓPOLIS - SC

Baús

André Eitti Ogawa 
é morador de Flo-
rianópolis. Es-

critor de versos e prosa, 
participou de algumas 
antologias.

Os farelos de pão sobre a mesa
salpicados em ranhuras

se costuraram à olência dos jasmins
infundidos na velha chaleira

a tarde fresca e o sol poente
transpareciam entre as cortinas. 

aquela combinação 
em doses de doçura e leveza
tracejavam sobre a mente
a imagem da avó.

seus jeitos,
trejeitos
timbres
texturas

No vaso de flores da janela
distraídos,
desceram os talos das lembranças.

A profundidade do amor
faz com que tudo ao redor
sejam baús de memórias. 
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ANDREIA LUCIANA 
KNISPEL
ALTAMIRA - PA

Pratos frios

Paraense, natural de 
Altamira. Graduada 
em Licenciatura Ple-

na em Letras pela UFPA. 
Autora do livro História, 
Memória e Docência em 
Vitória do Xingu, publi-
cado em 2020 pela edito-
ra Appris.

A 
mesa permanecia posta. A 
espera se estendeu. Quan-
do o telefone tocou, uma 
voz desconhecida noticiou 

o ocorrido. A luz das velas cintilavam. 
A do coração se apagou.
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DEBORAH OLIVEIRA 
DE FUSCO
SÃO PAULO - SP

O céu como uma 

tela em branco

Deborah O. De Fus-
co é doutora em 
Alimentos. Atua 

como voluntária em prol 
da educação. Fotografa, 
escreve contos e poesias 
que incentivam um estilo 
de vida mais sustentável, 
as ciências e a imagina-
ção.
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DÉLLIOREIS MMA D 
AQUINO
BELÉM - PA

Borboleta

Déllioreis MMa D 
Aquino' é natural 
de Óbidos Pará, 

tem dois livros publica-
dos de textos em versos, 
também compõe músicas.
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ETTEL
RIO DE JANEIRO - RJ

Fora dos trilhos N
o caminho pro trabalho tomei o trem errado. Essa linha passa no Jacare-
zinho. 
Aquela favela na beira dos trilhos, pra fora da regra, de casas de tábua, 
papelão. Criança sentada no que seria uma soleira com outra criança ainda 

menor no colo, as pernas estiradas quase no trilho 
Os barracos cheios de fresta. 
As banquinhas cheias de pino.
Os moleques, já cedo, cheios de ódio. 
E o Rio de Janeiro só continua lindo em seu sutil contorno. 
O carioca que usa os olhos pra enxergar não tem um dia sequer de paz!
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FABIO LINDBERGH
SÃO PAULO - SP

Rosa

Fabio José SIlva Ro-
dolpho é Escritor, 
Professor de Língua 

Portuguesa, Tradutor e 
Revisor de Textos. Gosta 
de teatro, cinema, visitar 
exposições e dormir. 

Rosa do morro 
no jardim da casa 
de madeirite rosa

Rosa Branca 
Rosa Vermelha 
Rosa Amarela 
Se todas as rosas são iguais, 
porque a minha rosa te incomoda?
Quero ser livre igual o sol 
que brilha no morro 
iluminando a rosa 
de um povo rosado
Mas nem tudo são flores 
Dona Rosa sabe  
muito bem disso
Vida igual um livro 
que se encerra com 
o filho morto 
em seus braços.



ANO 1
Nº 2

NOVEMBRO
2022

20

FERNANDO
NAXCIMENTO

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

Equus

Fernando Naxcimen-
to, professor, artista 
plástico, poeta, es-

critor e tradutor. Mem-
bro titular do Conselho 
de Políticas Culturais de 
Armação dos Búzios/RJ, 
onde vivo. Formado em 
Educação Artística.
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FRANCINE CRUZ

Coletivo 530

Autora dos livros 
Amor, Maybe 
(Ícone, 2011), A 

Casa dos Dois Amores 
(AudioLivro, 2014, Do-
nizela, 2022). Recebeu o 
prêmio Agente Jovem de 
Cultura do Ministério da 
Cultura (2012).

Morreu feliz. Às 19:28 do dia 07/02/2012, com os lábios em parábola, Maria de 
Fátima tombava os muitos ossos e a pouca carne sobre os impiedosos bancos 
plásticos do coletivo 530.

Sempre solitária, pegava o primeiro coletivo da manhã sonâmbula e, muitas horas de-
pois, voltava para casa zumbi.
Dormia e acordava todos os dias com uma única esperança: rever seu grande amor. Es-
perava por seu amado, sem ser de mais ninguém.
Apaixonou-se por Carlão menina, em seus doces dezesseis. O namoro durou cinco me-
ses. Coincidentemente, o mesmo tempo em que conseguiu manter a donzelice.
Logo após despir as vestes de menina para vestir-se de mulher, Carlão saiu para comprar 
cigarros e não mais voltou.
Passados quase vinte anos ainda esperava vê-lo uma última vez. 
Naquele dia, como em todos os outros, voltava para casa apática no coletivo 530. Sen-
tada ao lado do cobrador, esperava com paciência 
seu ponto de desembarque. No meio do caminho, a 
quebra na rotina.
Maria de Fátima, com uma escola de samba batu-
cando no peito, teve medo a princípio, depois sorriu.
Olhava o homem armado à sua frente e o coração 
batia cada vez mais forte.
Antes que pudesse sentir o fogo queimando seus 
pensamentos, um sorriso brotou em seu rosto cora-
do de mulher.
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GASPAR PAGARACHE
MAPUTO - MOÇAMBIQUE

Na janela da 

eternidade

A solidão e a morte são sinónimos
* * *. * *. *
Mais uma vez, o alarme toca. O toque é um grito da mamana de Magumbas. A manhã 
nasce em beijos leves, que crescem no meu acortinado. A alvorada são dois pedaços de 
reflexão: um à desistência e outro à persistência. Ando longe do pensamento. Evito-o. 
Pensar requer um tanto esforço. Agora, na eternidade de mais um sono, tento acordar. 
Desisto. Acordar é uma aceitação assinada ao sofrimento. Levanto-me de olhos cerrados. 
O chão está gelado. Avanço pelo corredor da casa. Na verdade, nem corredor aqui há. 
São dois compartimentos divididos em quarto e sala. Essa casa está mais para dormir que 
para habitar. Toda ela é um sono.
Abro o pano que serve de porta na minha casa de banho. Não me demoro. Baixo logo 
o calção. Do pênis vai jorando o xixi. O cheiro convida-me para a regar o chão com 
a saliva. Obedeço ao convite. Saio. De longe, reparo a casa de banho com ternura de 
quem contempla,  pela primeira vez, àquela precariedade.  Volto ao quarto. Sento-me 
novamente na cama. Pensativo. O tempo vai ganhando o seu espaço. Do nada, deito-me 
sobre a cama. Contemplo as chapas-de-zinco, húmidas e velhas, logo penso: a desistência 
é mais um convite à morte. É mais um passo largo para uma total inexistência humana. 
É como dizia a minha esposa, que Deus a tenha: a morte, na sua total inexistência, é um 
desrespeito à humanidade. O morto, na sua total desvanecência, é uma solidão à huma-
nidade. Asseguro-vos, são saudades que sinto dela. Por isso, ando longe do pensamento.
Decido arrastar a cadeira para o quintal. Arrastar é a única coisa que posso, com a idade 
que tenho. Quando se é velho, não se morre de doenças, mas de ausências. É essa au-
sência que me desfalece a vida. Nas mãos, carrego um livrinho de poemas. O dia não só 
me convida para uma desistência, convida-me, também, para uma leitura. Acreditem, ler 
é um treinamento à velhice. Abro o manual. Com ternura e ardor, vou decifrando cada 
estrofe que compõem o livro.
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GASPAR PAGARACHE
MAPUTO - MOÇAMBIQUE

Na janela da 

eternidade

Um tempinho mais tarde, o Sr Nyavo vem caminhando em minha direcção. É uma vista? 
Penso. O velhote há muito que não me presta visita, o que lhe deu? Mais uma vez, desisto 
do pensar. Ando longe do pensamento. Sem demoras, empurra a sua voz já envelhecida.
— Por que tanta sentadela, aí, amigo?
— É para atrasar o tempo.— Retorqui com a voz embargada de cansaço.
A velhice já é um atraso no tempo. Com essa idade, já nem se pode pensar tanto sobre o 
tempo. Faz conta morrer: já não se teme a morte, porque a solidão ensina-nos a morrer. 
A solidão e a morte são sinónimas.
— Mas, e tu, por que, em plena conclusão do dia, fazes a tua introdução? — Pergunto-
-lhe.
Fingiu um sorriso e, prontamente, reagiu.
— É só uma visita. Visitar é uma forma de amar alguém.

Nyavo foi meu companheiro de combate, mas não legítimo. Fomos, no antigamente, ser-
vidores da pátria. O tempo negou-nos a infância, como o país negou a escola à Geração 
8 de Março. Hoje, é na solidão que procuramos um pedaço de alegria. Nos sozinhando 
no tempo.
Minutos volvidos, somos atropelados por um imenso cansaço. É muito engraçado o 
modo de pensar a minha própria vida. Canso-me, só por estar cansado. À noite vai su-
bindo os degraus do tempo. À despedida, o velho Nyavo diz: — Para a semana, venho-
-lhe com mais vistas. Você precisa mais disso.
Então, avanço para dentro, arrastando a cadeira. Enquanto caminho, a mamana de ma-
gumbas, regressa da sua ronda magumbeira. Acreditem, essa mamana ensina-me mais 
esperança que coragem. É nela que vejo a persistência de uma vida melhor. Para a sema-
na, pedirei ao velhote que me ensine a eternidade...
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GISELA MARIA
BESTER
CURITIBA – PR

Liquidação de 

palavras

Poeta, Advogada, 
Mestra, Doutora 
e Pós-Doutora em 

Direito. Após décadas de 
vida, escrita e publicações 
acadêmicas, está reto-
mando a criação poética. 
Prepara o seu primeiro li-
vro literário.  

vala
palavra
descalavra
apalavra
vassala
lava

nada
peixe
escuro
transparente
moreia
dá nada

noite
açoite
besouro
manco
detida
e conspícua mente
definho

des(mente)

demente?

Na prateleira
ao alcance dos olhos
palavras
desbotadas

em líquida
ação.
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JESSICA SIQUEIRA 
BARBOSA

NÍSIA FLORESTA - RN

De uma flor

Baiana, reside atual-
mente no RN. Es-
creveu seus primei-

ros versos aos 11 anos, 
hoje, aos 29, se arrisca em 
concursos, tendo recente-
mente ficado em 3° lugar 
no V Concurso de Poesia 
de Joaquim Távora-PR.

Só porque a flor
se fechou pra mim,
não sosseguei o facho

Foi assim,
a flor se achando
muito cheirosa,
quando me aproximei
ela simplesmente
se encolheu,
toda cheia de si
Foi assim,
sem mais nem menos...
Tem gente até que pensa
que isso é coisa que invento
Olha, vou confessar
quando a flor, não me deixou
sequer sentir seu cheiro,
eu pensei em arrancá-la
do seu caule, e depois
jogá-la no chão...
Num dia que tivesse chuva,
porque além da vergonha
ela ficaria na lama, suja...
Mas meu coração, que é 
todo bobo, me disse: se quiser
que uma flor desabroche
nos teus braços,
você precisa deixá-la sentir
o vento e ficar toda serelepe
com a cara no sol...
Achei o conselho besta...
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JOSÉ CARLOS
LOPES

SEIA - PORTUGAL

No limbo do tempo 

que passa

José Carlos Lopes nas-
ceu em Seia (Portugal). 
É professor aposentado e 
Mestre em Psicologia da 
Educação. Premiado em 
diversos concursos literá-
rios, é autor do livro “An-
dar aí pelos Contos”.

Já não sei sentir, nem fazer sentir,
Tampouco olhar e acrescentar 
Carícias semânticas,
Capazes de fazer germinar flores nas palavras 
Que te chegam. 

Olhar-te assim, no oásis da indiferença, 
Numa visão lânguida ausente de volúpia, 
Num fim de linha do amor,
É seiva morta que me percorre. 

No limbo do dia que nasce,
Agoniam os sentidos de outrora 
E as células de felicidade,
Que fizeram “jogging” pelas avenidas 
Das nossas vidas. 

Eis-nos chegados ao apeadeiro 
Da extrema emoção,
Para seguirmos 
Em sentidos diferentes, 
Com passos trocados,
Fixados num destino incomum. 
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JOSÉ T. PINTOS
VIGO - ESPANHA

Chamo-me José T. 
Pintos. Sou gale-
go, moro em Vigo, 

na Galiza, muito perto de 
Portugal. Gosto muito da 
língua portuguesa.  Te-
nho duas filhas.  Por vezes 
escrevo relatos no tempo 
livre

Um bom ano A nova professora tinha acabado de se mudar para a cidade, principalmente para escapar 
a uma relação que terminara e para tentar apagá-la com distância, silêncio e tempo. 
Enquanto procurava um lugar para viver, com a intenção de o transformar num refúgio 

aconchegante onde pudesse curar as suas feridas, ficou num pequeno hotel perto do centro, mas 
situado num lugar calmo e tranquilo.
 O jovem que sorria para ela atrás do balcão da recepção devia estar na casa dos vinte, usava 
gravata e mostrava todo o entusiasmo de alguém que tinha acabado de se formar na escola de 
gestão hoteleira apenas alguns meses atrás. Enquanto ela preenchia os dados no formulário, ele 
fazia girar o expositor de postais, e ao mesmo tempo recitava como numa lição aprendida de 
cor, a lista dos lugares imprescindíveis de interesse para ver, e na sua opinião, não havia dúvidas 
de que não podia deixar de conhecer as caves de vinho que tornaram a localidade famosa. – Há 
visitas  guiadas, a próxima é daqui a duas horas, disse ele em voz alta enquanto as portas do 
elevador se fechavam.  
Ela entrou no quarto e deitou-se vestida sobre o edredão, sem abrir a cama, fechou os olhos e 
desfrutou do silêncio durante alguns minutos mas não pôde impedir que aquela sensação incó-
moda voltasse, a sensação de ter sido um pouco cobarde, de ter fugido para não ter de enfrentar 
a situação. Levantou-se para tomar um duche e para interromper assim os seus pensamentos, e 
compreendeu imediatamente que aquilo era também outra pequena fuga.
Sob o chuveiro, enquanto deixava a água morna escorrer pelo seu corpo,  achou que de mo-
mento não tinha nada melhor a fazer, por isso decidiu ir dar um passeio, e decidiu também que, 
para o seu primeiro contacto com a cidade onde iria passar pelo menos o ano seguinte, usaria o 
vestido azul que lhe ficava tão bem.
Ao sair do elevador, enquanto caminhava pelo vestíbulo em direcção à porta, deu-lhe um olhar 
e um gesto de cumplicidade ao jovem e disse - Vou seguir o seu conselho, vou visitar uma da-
quelas adegas. O rececionista fez uma cara de visível satisfação  -  Desfrute-o, vai gostar muito, 
a senhora vai ver, disse do balcão. 
 Caminhou pelas ruas, com a sensação de desenraizamento que nos causam no início os lugares 
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JOSÉ T. PINTOS
VIGO - ESPANHA

Um bom ano
que não nos trazem nenhuma recordação, os lugares onde nenhum rosto nos é familiar, e pensou 
que tinha de dar tempo ao tempo, não havia outra opção.  
Andou, perdeu-se um pouco, olhou para tudo com o desejo de fazer daquele lugar o seu próprio 
lugar, de construir referências com uma certa urgência . 
Quando chegou, viu que a adega estava localizada numa antiga casa senhorial renovada e em-
bora já fosse a hora marcada para a visita, parou para observar a fachada brasonada com dois 
escudos de armas. Atravessou depois a rua e entrou pela porta principal, que formava um arco 
semicircular. No antigo átrio, que era agora uma área de receção, estava já o grupo de visitan-
tes. Todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo quando entrou e uma mulher de meia-idade 
olhou-a com um gesto severo. Ana, a guia, sorriu-lhe e disse: - bem-vinda, estava a explicar 
a história da casa, e depois acrescentou baixando a sua voz – adoro o teu vestido.  Olhava-a 
muito, olhos nos olhos, e sentiu ao momento que havia química entre elas com ligações a forma-
rem-se muito rapidamente. O grupo começou a caminhar enquanto Ana explicava o processo 
de vinificação. Ao passarem pelas barricas de carvalho, os seus olhares brilhantes e intensos 
reencontraram-se talvez por acaso, e depois, na zona de engarrafamento, inundada de aromas 
frescos e frutados, trocaram sorrisos intencionais, mas escondidos dos olhos dos outros. Quan-
do chegaram novamente ao hall, pouco antes do final da visita, Ana ofereceu-se para esclarecer 
as dúvidas. Ela perguntou: - então.... achas que vai ser um bom ano?. Ana tomou-a suavemente 
pela mão e respondeu com lábios vermelhos cereja: - Tenho a certeza absoluta de que vai ser um 
ano excelente. Aquela mulher avinagrada voltou a dar-lhes um olhar desaprovador, depois os 
outros fizeram perguntas sobre o vinho.    
Quando voltou a entrar no hotel, pousou uma caixa com duas garrafas sobre o balcão. O jovem 
olhou para ela sem saber o que pensar. – São para si, disse-lhe, para lhe agradecer os conselhos, 
adorei a visita à adega. E depois, enquanto caminhava para o elevador, acrescentou em voz mui-
to baixa, audível apenas para si - talvez eu já não tenha de continuar a fugir.
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JÚLIA PANTIN

Descobri estes dias – pasme 
o trocadilho.
essa linguagem tão mínima 

capaz ainda de contornar outra linguagem
da mesma forma que a sua língua volteia a minha 
enquanto me mora
 (namora)

já não era sem tempo, 
eu descobri o trocadilho 
como um tropeço de língua 
pra fora do texto
como uma leveza de usar pares de meia trocados

descobri foi quando 
um raio de sol desvelou a folha da hera
e pelo pouco tempo que ficou -
-pareceram heras -
feliz eu (h)era. 
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LENA LUIZ
PINDAMONHANGABA - SP

O enigma de

Andrômeda
Lendo a crônica A tartaruga, escrita por Rubem Braga, lembrei de um cágado que tivemos em casa, 

no início da década de 1970. Mais por pândega que por rigor científico decidi me referir ao ani-
mal, corretamente, como cágado, e não como tartaruga, por causa de um episódio que se deu com 

minha mãe, no início de sua alfabetização. Como foi muito traumático para ela, não vou contar. Os bons 
entendedores, no entanto, montarão a fórmula: cágado + início da alfabetização + traumático, e poderão 
rir sem que eu precise contar nada.
Esquecendo o cágado palavra, que traumatizou minha mãe, e voltando ao da década de 1970, ser vivo: 
eu e meus irmãos lhe demos o nome Andrômeda.  O nome não foi escolhido como referência direta à 
constelação, mas por causa de um filme que a TV passara pouco tempo antes, chamado O Enigma de 
Andrômeda.
O filme, dirigido por Robert Wise, não mostra, que me lembre, nenhuma tartaruga, nem cágado ou jabu-
ti. Por qual motivo, então, teríamos batizado o quelônio com o nome da 
constelação? Por considerarmos que tinha uma expressão enigmática, 
claro. Assim, podíamos sempre brincar de fazer referências ao Enigma de 
Andrômeda. Além disso, nosso quintal via-se içado à qualidade de espaço 
sideral.
Nesse quintal sideral habitado por Andrômeda havia três amoreiras. 
Andrômeda adorava comer as amoras que caíam, e nessas ocasiões não 
parecia apenas enigmática; parecia, em close up, um assustador dinossauro 
carnívoro. Até fiz aterrorizantes fotos da cabeça ancestral mastigando uma 
massa inidentificável, da qual escorria um líquido vermelho semelhante a 
sangue, mas não sei onde foram parar.
Não sei onde foram parar as fotos e não sei onde foi parar Andrômeda. 
Seu fim foi um enigma. Um dia, sim- plesmente desapareceu. Esquadri-
nhamos cada centímetro do terreno, e nada. Suspeita-se que tenha ido 
parar no prato do vizinho, mas ninguém teria coragem de perguntar a ele. Afinal, o Hermógenes (acre-
ditem, era esse o nome de nosso vizinho) era bem mais assustador que um dinossauro carnívoro e nem 
um pouco enigmático: sabíamos exatamente o perigo de demonstrar qualquer suspeita em relação a ele. 
O destino de Andrômeda, então, permaneceu inexplicado. Unanimemente, resolvemos aplicar ao reverso 
uma frase do filósofo que inspirara a mãe do vizinho. O filósofo Hermógenes teria dito, há uns 2.500 
anos, que "Quem fica deitado pode não cair, mas não aprende a andar". Nós, sabiamente, decidimos não 
andar por aquele caminho para não corrermos o risco de cair em desgraça e vir a enfrentar prejuízos bem 
maiores que a perda de um cágado.



ANO 1
Nº 2

NOVEMBRO
2022

31

LINO
GIAVAROTTI FILHO

SÃO PAULO - SP

Doce ardor Um dos cravos veio pra mim, mordi, a língua ardeu, doce ardor.
Elas estavam aqui quando as botas navegantes tocaram nosso solo e suas ramagens. Roubavam 
a cor do sol poente, encantavam lusitanos e hispânicos. Não se elevavam nas copas das árvores, 

rastejavam às escondidas, vistas só quando se avolumavam, coravam, sobressaiam do verde terra, ama-
dureciam. A sua qualidade já era vista nas suas flores, tenros brotos comestíveis, nutritivos. Os primitivos 
daqui, imitando os de outras paragens do continente, cultuavam suas qualidades e força. Sua insistência 
em enraizar-se, esparramar-se pelo chão, alastrar-se pela germinação potente, resultaram na sua diáspora 
mundos afora. Pelas mãos estrangeiras foram adaptadas e mostraram-se produtivas, um dom de Deus 
na Terra, só inútil em países gélidos e polares. Tanto se espalhou, tanto se enraizou, que tem batismos e 
registros diversos, conforme sua natividade. Tem até personalidade, nacionalidade, sotaque. No Nordes-
te do Brasil tem o nome que explode na boca, com ême reforçado, no meio e no final. No Sudeste tem 
letra comida no nome. Começa-se a comilança direto no nome. Graciosas, tem formas diversas, as vezes 
um lindo e sensual pescoço, outras mescladas de verde, arredondadas como cabeças que assustam nas 
noites de outubro. São lindas quando puras nas genéticas, curiosas se cruzadas pela ordem do acaso ou 
pela mão do modernismo humano. Não se prestam a degustá-las cruas, devem sempre ser purificadas e 
forjadas pelo fogo, tornam-se ágapes e vão à mesa, borbulhantes com crustáceos avermelhados em leite 
de coco, ou mergulhadas em caldas de doçura infinita. Prefiro cozida no açúcar, vítrea, colorida. Prefiro 
doce, bem doce. Tem gente que gosta de acrescentar especiarias nessa doçura.
Eles não se sujeitam ao rasteiro do chão onde germinam. Crescem, estendem seus galhos em direção a 
luz, chegam a mais de dez metros de altura, rabiscam o céu. Em menos de vinte anos são adultos, flo-
rescem, dão frutos. São estrangeiros legítimos. Agradaram o paladar de gente da Ásia, gostos estranhos 
a nossa gente primitiva. Prosperou como moeda para os ricos, coisa que pobre nem conhecia. Bom de 
negócio, valia tanto quanto dinheiro. Viajou o mundo nas costas de camelos, burros e caravelas. Por 
aqui se ajeitaram na Bahia, fincaram pé no clima de lá, progrediram. As flores secas e ensacadas, de fácil 
conservação, aromatizaram escravizados e capitães, igualaram no cheiro, impossível evitar. Democracia 
do olfato, nariz preto ou branco ou indígena, numa cheiração distribuída sem distinção. E a mordida en-
tão? Não tem língua que não se amorteça. Ardor na boca, anestesia feito jambu, lembra as massinhas do 
dentista. Em dois mil anos, ele se espalhou pelo mundo, virou coisa barata, de uso nas coisas de cozinha 
de sabor forte, carnes de porco, defumados. Popularizou. Vi gente mastigar para melhorar o bafo depois 
da cachaça, antes de ver a namorada. Na antiguidade os súditos mastigavam o bendito condimento para 
limpar a língua e poder falar com o rei. Espanta formiga nos guarda comidas. Triturado muda o gosto do 
cigarro. Marca tudo onde aparece. E parece praga, gosta da minha boca. A inadvertida cozinheira pensa 
acrescentar com ele sabor à calda apurada e densa. Eu desiludo com a mordida naquele ardido cravo, 
camuflado no meu doce de abóbora. 
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LUANA FRAGA
DELFINO KUNZ

DIVINÓPOLIS - MG

Atrevimento Te vi no meio da multidão. Mais alto que todos, descabelado, 
me olhando fixamente. Fitava meus arrepios. Sumiu de re-
pente – se agachava na sua timidez. Me deixou em dúvida. 

Apareceu outra vez como um pio, me puxando da armadilha que 
agarrara no meu pé e foi-se novamente na fumaça. Rasteiro, ligei-
ro. Me deixou em estado de graça. “É Zé, você se lembra? Cuida-
do, menina!”. Demorei a perceber que estava escrito assim na fita 
crepe na minha testa. Que brincadeira é essa, afinal? Minha mão 
se atrevia sem meu consentimento, meus pés caminhavam pro seu 
lado contra minha ordem e meu ouvido pregava na sua gaita. Meus 
olhos corriam nos seus dedos, que se mexiam nas cordas como ara-
nhas, fazendo o som hipnotizar os pelos do meu braço. Seu corpo se 
dobrava sobre o violão, e quem dera, ai, sobre mim. Me deixou em 
transe. Ficou calado. Tragou a fumaça, fumou pelo avesso, escon-
deu os dentes. Sua boca se arroxeava no silêncio enquanto a minha 
salivava no caos. Era João o nome e a dúvida, bebendo na cerveja 
minha insensatez, derramando cachaça na minha coragem. Me deixou com raiva. Botei fogo nos 
escritos, preguei os pés nos seus cabelos, quebrei o braço do seu violão. Por cima da multidão 
eu via seu atrevimento e comungava um palavrão. Espetei seus olhos com um garfo, trancei no 
tear um pedaço dos seus dedos, comi a geopolítica da fome, escancarei meu constrangimento - e 
assim me deixou nua. Fiquei em paz.
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LUCILLA SIMONSEN 
PAES DE ALMEIDA

SÃO PAULO - SP

Pausa
Posso? 

Só por hoje, implorar algumas horas, pra te olhar nos olhos, ficar ao seu dispor, 
só por hoje, nem falar, só me entregar, me humilhar, submeter, me oferecer me 
ofender me amarrar entrelaçar, me acorrentar, me escravizar, só por hoje, gritar 
de raiva, de dor, gritar até chorar, só por hoje te bater por me fazer tanto sofrer, 
te arranhar te unhar te morder te marcar te esfaquear te chicotear te queimar, só 
por hoje te xingar, te vingar, te fazer pedir perdão, te massacrar, te pisar, te fazer 
gemer de paixão, só por hoje te beijar até cansar, te tocar, te alisar, te acarinhar, 
aninhar, acolher, abrigar, aconchegar, só por hoje te proteger, te envolver, te cobrir, 
te esconder. 

Só por hoje reviver e te ter.

Te matar e morrer. 

Só por hoje.
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LUIZ CECILIO
CAMPINAS - SP

Luiz Cecilio, profes-
sor universitário 
aposentado, autor 

dos romances "o corpo 
recusado" (Hucitec/SP, 
2020) e "envelhecer blues 
(em edição pela Ipê Ama-
relo). Vários contos pu-
blicados em coletâneas.

Os olhos de Vera 
“Seus olhos são verdes?” Ele perguntou quando foram apresentados. “Só nos dias de muito sol 
ou quando estou feliz; castanhos escuros, nos dias nublados ou quando estou triste”. Linda a 
secretária que arrumaram para o jovem gerente com carreira promissora. Logo eram assunto 
dos bastidores, o namoro engatou, o casamento foi um sucesso. O primeiro filho veio antes do 
primeiro aniversário de casamento; e depois o segundo, o terceiro. Na segunda gravidez, deci-
diram que seria melhor ela parar de trabalhar para cuidar das crianças; o que ele ganhava era 
suficiente para sustentar a família que planejavam.
A história é conhecida: em casa, Vera entediava-se assistindo novelas e todos os programas de 
culinária da TV, almoçavam com os pais dele ou dela em domingos alternados, faziam o sexo 
obrigatório em silêncio (as crianças podiam escutar). 
E uma fina teia de rugas já enfeitava os olhos de Vera quando ela sorria.
Quando ele se apaixonou pela nova secretária, tranquilizou-se. “Isso passa logo, já aconteceu 
antes”. Não passou. Começou a se sentir infeliz, os meninos ensaiando sair de casa, as conversas 
dos dois cada dia mais lacônicas. Uma ideia, inicialmente imprecisa, foi encorpando como única 
solução possível: “vou me separar dela”.  Acordava e dormia pensando no assunto. Via-se preso 
a uma indecisão que lhe roubava o afeto e o resto de tesão que ainda tinha pela mulher. Rodava 
em círculos, trombando sempre com uma parede que lhe impedia uma saída. Vera não conseguia 
entender o que estava acontecendo. Até o olhar ele lhe era recusava nos últimos tempos.  
A situação tornou-se insustentável. Arrumou uma terapeuta indicada por um amigo, “pode ser 
que te ajude, não custa tentar”.  Poucas sessões o ajudaram a entender que a decisão teria que ser 
dele.  “Hoje converso com a Vera quando voltar do trabalho e proponho a separação”. Naquela 
noite, estacionou o carro na garagem e foi direto para cozinha. Com o corpo dobrado sobre a 
mesa, Vera sovava uma massa de pizza e nem o notou em pé na frente dela. Foi quando ele re-
parou nas raízes brancas dos cabelos, no esmalte descascado das unhas, nas primeiras manchas 
senis lhe salpicando as mãos. “Vera”, começou dizendo, “precisamos conversar”. Distraída, ela 
lhe ergueu uns olhos com a cor do mar em dias sem sol. “Acho que está na hora da gente fazer 
uma viagem, só nós dois, nossa segunda lua de mel”
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MARCEL LUIZ
CONTAGEM - MG

Autoexame Tenho dor
como quem tem sono
vago oblíquo e reticente

onde não domino
e espero respostas
que por certo não virão

essa obrigação
que move o mundo
esse oxigênio que tritura 
e ainda mantêm
essa radiografia do vazio
ampliada pela luz do farol
que guia marinheiros
e esconde sereias

eu
ponto de mapa arcaico.
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MÁRCIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA
CAMPO GRANDE - MS

Volta Quis sair, o lençol me amarrou pelo pescoço
Quis falar, a língua deu nó no talo

Quis andar, as pernas se fizeram elásticas.

Volta! O mundo não está pronto.
A areia gruda na pele na ânsia de não te formar
E aí? Nasce não! Os nascentes hão de morrer.

A manjedoura já não é a mesma
Não virão magos
A luz foi acesa só há nove meses.

Volta! Prepararemos seu nascimento
É preciso arrumar a cama do impalpável
Limpar o sangue jorrado para ver tua luz.

Volta!
Quis nascer na contramão
A mão que afaga a de te apedrejar?

No intertexto da vida, entrelaçar
No tecido novo emaranhar.

Se não volta, faz a transfiguração
Do choro, o riso
Do invólucro, o pão
Da morte, a ressurreição.
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MARLENE DE FÁVERI
FLORIANÓPOLIS - SC

Marlene de Fá-
veri mora em 
Florianópolis 

(SC), é historiadora, es-
critora, poeta e feminista. 
Editou livros de crônicas, 
poemas em coletâneas e o 
livro de poesias “Se pulsa, 
arde e resiste”.

Enfim, livre Ele reclamava dos 
sabores e temperos
de sua comida,

Ela se condoía.
Ele abominava as
saias e decotes que 
ela usava,
Ela se ressentia.
Ele dizia que ela 
era frígida e sem
volúpia no sexo,
Ela se contraía.
Ele gozava com
fúria animalesca
no seu ventre,
Ela, de dor, se contorcia.
Até que, um dia,
criou coragem e rompeu 
com tudo o que não lhe 
aprazia.
Agora, ela tempera 
como gosta e quer,
veste o que quiser,
e goza, furiosa, como
lhe aprouver.
É livre! 
E ... foda-se!
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MILTON REZENDE
CAMPINAS - SP

Anímica Quando eu tinha todos os movimentos

eu era sol entre nuvens

aves de arribação

qualquer coisa de menos sólida

por haver.

eu via cachoeiras em meus sonhos

remanso de rios

pedra grande de sentar menino

florestas a esculpir.
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RAFAEL NOLLI
ARAXÁ - MG

Poeminha sem nome Talvez tudo se resuma a isso: 

O nome do país, sangrando no mapa

O futuro a nos morder o calcanhar

Nos arrastando para o passado

Talvez tudo se resuma a isso: 

Não termos sequer avistado a praia.
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RITA DE CÁSSIA 
ZUIM LAVOYER

Rita de Cássia Zuim 
Lavoyer é profes-
sora, tecnóloga em 

gastronomia. Pós-gradua-
da em Estudos Literários, 
Linguística e Psicopeda-
gogia.  Possui 10 livros 
publicados. 

Um homem bem 

resolvido Sapatinho preto colegial, meia ¾, saia plissada, 
camisa branca com nó na cintura, marias-chi-
quinhas enfeitadas com fitas coloridas. Lá vai 

ele, todo serelepe, para vida noturna, vestido de nor-
malista, para ensinar aos brutos, ao seu modo, que 
não se pode dar a um homem sugestões de como ele 
deve se vestir.
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SAMMIS REACHERS
SÃO GONÇALO - RJ

Nascido em 1978 
em Niterói, Sam-
mis Reachers é 

poeta, escritor e editor, 
autor de dez livros de 
poesia e dois de contos, 
organizador de mais de 
quarenta antologias e 
professor de Geografia no 
tempo que lhe resta – ou 
vice-versa  

Rio Bonito A vida, inclemente, flui compromissada
E calma, o poeta e o demônio em seu bojo.

Num repente, numa das curvas do pequeno centro
Um casarão antigo, um quintal fundeado:

Era a Melancolia me roubando um beijo.



ANO 1
Nº 2

NOVEMBRO
2022

42

SINVAL FARIAS
FORTALEZA – CE

Graduado em Le-
tras. Mestre em 
Estudos da Lin-

guagem. Professor de 
Língua Portuguesa do 
IFCE. É autor de poemas, 
contos e crônicas, alguns 
premiados em concursos 
locais, nacionais e inter-
nacionais. 

Canto de terra e 

palavra Recosto a cabeça no mato molhado
e ouço pulsar o coração da terra
que se abriga das máquinas

ele sorve do futuro a seiva doce das jacas
e o poema auriverde do milharal
que o povo colhe

enquanto a terra arfa de aflição
e teme pelas crias de Nhanderuvuçu
que a zanga dos homens fustiga

mas livre é a voz do trovão
como nas canções dos goitacás e dos tapebas
que guardam a criação

a palavra é fruta inconha
e há de ser da terra aprendiz e guardiã
que o viço da ventania espalha feito boa nova.
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STERESA NERY
RIO DE JANEIRO - RJ

Médica, reside no 
Rio de Janeiro 
e exerce  ati-

vidades na Área de Saú-
de Mental. Trajetória de 
produções poéticas sele-
cionadas em antologias 
nacionais  e  revistas cul-
turais digitais. 

Pé de valsa Enfim devolvidas cores
ao arco íris de sua
história.

Leito de ontem refeito,
perfumou-se  o homem
em lavanda
e 
derramou passos curiosos
nas ruas, esquinas ou becos.
Quando convidado,
aceitou dançar com as palavras.
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THAYS FEITOZA
MALDONADO

BRAGANÇA PAULISTA – SP

Thays vive em Bra-
gança Paulista, 
onde é membro da 

Associação de Escritores 
– ASES. Publicou alguns 
textos em coletâneas. É 
mãe, filósofa e funcioná-
ria pública.

Descrita, discreta 

e explícita
Sou Anita de Donato

Na literatura
Sou conto inacabado

Poema que rascunho
Onde me rasgo e me reponho

Sou Lolita de Nabokov
Que excita e enlouquece
Que incita a maldade
Sou o beijo assíncrono
Na agonia de viver desejos

Sou os cinco dedos da loucura
Que percorre a pele à procura
Do paraíso prometido
Aos amantes da véspera da morte:
Sou o que morre e o que mata

Sou o que calo, o colo hipnose
Os olhos que murmuram quietos
Sem que perceba... e a pele exala
Sou o perfume que o prazer expulsa
Seduzindo moscas
Sou dioneia devorando a gula
toda a maldita gula

Essa flor que desabrocha
Sem permissão do destino
E floresce ao sol, ao meio dia
E procria a distância, a ânsia
Na incompetência do amor inabalável.

Sou Anita, Lolita, Macabéa
Sou Helena de Tróia, sou Leda de Toledo
Filha de Eva, na história inventada
Inserindo-me em silêncio
Nas largas linhas do pecado

Atrevo-me à vida!
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THEREZA ÂNGELO

Thereza Cristina 
Pereira. 63 anos. 
Uma mulher de 

letras e palavras. Passei 
a escrever motivada pe-
las dores e prazeres pro-
vocados pela quarentena 
e para acalentar minha 
alma e meu coração sau-
dosos.

Ninho A vontade de viajar, sair de casa, perder-me em algum destino fora das portas e ja-
nelas do meu apartamento começava a mexer com a minha cabeça. Eu sabia que 
ainda era perigoso me arriscar pelo mundo sem lenço, documentos e máscara, 

mas estava cada dia mais difícil esperar o momento certo, o dia D e a hora H. para me 
lançar novamente, sem pudor, no mundo. 
Muitas coisas novas aconteceram nos últimos anos. A vida nos virou do avesso. Eu virei 
do avesso e tive que encarar de frente, mesmo sem vontade uma pessoa que desconhecia. 
Eu, eu mesma, comigo mesma. Todas as vezes que fechava os olhos diante do espelho fa-
talmente eu os abria para dentro de mim e, podem acreditar, foi muito mais difícil olhar 
para dentro mim do que para as rugas, para os cabelos brancos e as gordurinhas extras 
que vinham se acumulando no meu quadril e cintura. Isso estava se tornando insupor-
tável. Eu precisava sair dali. Rasgar o véu, bater no muro e descobrir o que a máscara 
trouxe à tona de pior e de melhor em mim.
Viajar sozinha era novo para mim. Viajar de carro, sozi-
nha e dirigindo era mais novo ainda. Uma vez tomada a 
decisão de subverter a ordem, eu não consegui ficar mais 
um dia dentro de casa e parti para ação. Sem pensar muito, 
joguei umas poucas roupas na mala, comprei uma caixa de 
máscaras, enchi o tanque do carro e sem olhar para trás 
peguei a estrada.
Diante da estrada vazia segui decidida para o meu destino, 
lugar onde eu terminaria, ou começaria uma nova jornada. 
Nunca sabemos o que vamos encontrar depois da próxima 
curva. 
Dizem que no ninho nunca faz frio e, a despeito de não ter 
sido lá o lugar onde fiz meu ninho adulto, foi lá que eu fui 
concebida, gestada e nascida. Lá aprendi a caminhar. Lá 
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THEREZA ÂNGELO

Ninho
eu fui criança. Cresci e descobri o amor.  Foi de lá que alcei voo em direção a vida. Nos 
tornamos íntimos, quase um só. 
Foi para lá que voltei anos depois, sofrida, com medo, com raiva, em busca de calor, 
colo, aconchego, conforto e amor. Não havia outro destino possível. Somente o calor do 
meu ninho me traria de volta, me ajudaria a por ordem no caos em mim
Ao entrar nos limites da cidade eu a reconheci de imediato pelo cheiro. Era um sábado de 
inverno ensolarado. O ar me parecia mais puro, leve. Abri todos os vidros e me deliciei 
com aquela frescura preguiçosa, a mim tão familiar. 
Durante o tempo em que me deixei ficar ali passei os dias entre a areia quente e as águas 
geladas do mar. Andei, andei, andei e, enquanto andava, ruminava minha desesperança. 
Ouvi pouco. Falei menos ainda, mas travei diálogos intermináveis com Deus. 
Um dia, percebi que estava sorrindo. Fosse de mim, para mim ou para outrem, percebi 
que algo dentro de mim estava diferente de quando cheguei. Me olhei no espelho e vi que 
os cabelos brancos continuavam ali e as rugas também, mas a gordurinha nos quadris e 
na cintura haviam diminuído em função das caminhadas. A cor morena da pele dava ao 
conjunto um ar saudável e agradável. Gostei do que vi. Não me odiei e nem me senti feia. 
Eu não era mais a mesma mulher que havia entrado no carro há alguns dias. 
A desordem e o avesso em mim se encontraram, se reconheceram como partes minhas e 
se harmonizaram. Trouxeram à tona o que fui, o que sou e todas as possibilidades do que 
ainda posso ser. Ao subverter a ordem e o caos externos encontrei o caminho e a força 
para retornar e enfrentar o que ainda estava acontecendo no mundo.
Peguei minhas coisas, joguei dentro da mala, enchi o tanque do carro, olhei meu ninho 
mais uma vez, falei até logo e peguei o caminho de volta para casa, deixando em cima da 
mesa a caixa de máscaras.
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VICKY CIANCI

Me chamo Vicky. 
Sou criada por 
avós, descriada 

por mãe e pai. Falo rápi-
do, escrevo torto, estive 
em muitos lugares, geo-
gráfica e emocionalmen-
te. Atesto que é impos-
sível me autobiografar 
brevemente.

Açúcar Sempre quis ir pra fora da curva.
Deve ser querer aparecer.

Eu roteio essa órbita,

Eu não quero falar sobre empatia na internet – eu quero ajudar a menina com as malas.
Eu não quero apontar caráter – Eu quero ser coerente.
Eu não quero sorrir nas fotos – Eu quero sorrir pro gari, pras crianças, pros cachorros, pro meu chefe, pra quem 
precisa e pra quem não precisa. 

Noutro dia um moço sentado no chão com um cobertor retalhado gritava no morno da calçada paulistana: "- 
Hoje é dia 2? É dia 2?"
Eu quero parar, olhar ele nos olhos e dizer: "- Mas eita, JÁ? Não é 1, não? Nossa senhora, moço. Já é dois, mes-
mo."
Assim foi, assim é, assim será.

Eu desenho por fora das bordas,

Eu quero entender o porquê de vocês gostarem tanto dessa música.
Ouve essa aqui também. 

Eu pego o caminho detrás, 

Eu quero admirar minhas amigas; tão inteligentes… e quero que conheçam um pouco da minha sensibilidade.

Eu ligo os pontos do avesso,

Tenho sido linchada, demitida, excluída, vexada e abandonada. Tudo por chorar demais. As pessoas não sabem 
como se sentir a meu respeito - parece que me amam, me odeiam, tudo junto. 
Pode ser que eu sou metade amável, metade odiável, mesmo - ou pode ser esse movimento.
Odioso que eu faço.
Gracioso.
Infindável, inerte ou cansativo.

Eu começo pelo fim,

A gente poder surfar nas afetividades sem o ódio do movimento;

Eu como o doce antes,

Eu tô tentando mexer o açúcar que tá no fundo.
Ajuda aí.
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VITÓRIA YOSHIDA
PORTO - PORTUGAL

Brasileira, licenciada 
em Artes Visuais e 
candidata ao título 

de mestre pela Universi-
dade do Porto. Em sua 
produção, explora temas 
sensíveis do cotidiano, 
afeto e memória.

Fluxo Existe um rio que escorre lentamente da minha cabeça até os meus pés.
Esse rio extravasa na minha garganta, 
Esse rio transborda nas minhas lágrimas.

Existe um rio que escorre lentamente em mim.
Ele nunca viu tempestade, 
Ele nunca viu embarcação. 

Existe um rio que escorre lentamente da minha boca até a minha vagina. 
E sai gritando.
Amaldiçoando.
Festejando.
Sai correndo.


