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APRESENTAÇÃO

Um OlhAR!

Eis-me aqui, diante dos Poetas e das Poetas que escolhi para comporem esta 
mandala de textos que se cruzam e se intercambiam num diálogo de luga-
res díspares e liras dessemelhantes ou amplamente irmanadas. Lidar com 
o universo dos textos que tenho em mãos, dispondo do invisível proposto 
por minha parceira neste desafio, Marília Garcia, torna o feito de compor 
a revista ainda mais sedutor. Primordialmente, havia o desejo de que mais 
leitores conhecessem alguns deles, cujos trabalhos considero primorosos e 
tocam a minha sensibilidade artística. Em meio aos turbilhões dos sins e 
dos nãos, do tempo e das esperas, temos a palheta do que é e do que perma-
necerá nos registros perenes da Organismo. A admiração permanente pelo 
trabalho, seriedade e profissionalismo com o fazer poético e o compromisso 
com a escrita foram elementos basilares para a escolha dos que aqui estão. 
Entanto, os abalos que seus textos provocam em minha alma foram decisivos.
Ana Cecília de Sousa Bastos : é Poeta e o seu olhar é feito de palavras bra-
vias que nos arremessam em precipícios profundos e revelações que se 
erguem dos abismos. A Poeta confessa que despe palavras. Aqui, inquiri-
ções cotidianas adquirem a dimensão clássica do eterno, da metafísica. O 
banal assume sua faceta universal e sublime. Há solenidade e erotismo na 
voz que se desnuda para nossos olhares. Revela-se em sua escrita a sapiên-
cia de quem perscruta a alma humana em seus corredores mais recônditos.
Cristina Leilane: A Poeta sussurra-nos enigmas e signos criados para 
uma persona poética absolutamente outra. Cria-se uma atmosfera pe-
culiar, onde a palavra migra para um Universo mitológico de ressigni-
ficações e sonoridades delicadas, imagens cuja ordem é sinestésica. Ca-
minhamos em outras terras com sua Poesia e aprendemos uma nova 
ordem, um novo mundo. Evasão proporcionada por um universo mági-
co, de rituais e combinações sonoras e imagéticas, que também nos lan-
çam sobre nós mesmas e nosso mundo comezinho, refeito, reconstruído.
Elder Oliveira: Há em sua Poética um humor refinado, sutilezas finís-
simas, ironias e uma representação do Desejo que se desvela muito de-
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licadamente sobre nossos sentidos. A sofisticação de seus versos reve-
la-se nas imagens escolhidas para a transfiguração do erótico,  onde 
todas as parafernálias são inúteis. Observa-se a impossibilidade de 
traduzir a essência, uma certa convicção da inutilidade da lingua-
gem ou da sua incapacidade de traduzir tudo que o Poeta vislumbra.
George Pellegrini:  Aqui, o arrebatamento da paixão e a entrega abissal 
ao Desejo. Tudo é desbravamento de imagens, num tom loquaz de quem se 
queima em buscas, em permanentes viagens como um náufrago, como um 
viajante, um marinheiro que  descobre em cada porto novos amores e mer-
gulha fundo em seus terremotos, suas tragédias. É trágico, moderno e dias-
pórico. Um estrangeiro consciente demais dos rumos, dos olhares de outras 
terras e que descoloniza o tempo inteiro porque sabe-se livre, liberto, Poeta.
Joãozinho Gomes - O Poeta expressa sua busca por uma linguagem inusitada, 
uma composição que fuja das convenções, do banal, ofertando à palavra uma 
dimensão mística, mitológica. Há um rito diante do poema, através do ritmo, 
às vezes ofegante, apressado em que a construção é feita. Assonâncias que 
provocam  no texto tons de oração, de prece. Cria-se uma atmosfera épica 
aos versos líricos, onde deuses invadem o cenário e a própria palavra tor-
na-se uma figura mitológica com poderes mágicos sobre os nossos sentidos. 
Jorge Augusto - Há um niilismo que se desdobra em consciência e aprofunda 
o olhar sobre a vida e a necessidade de destruir velhas fórmulas, convenções, 
pois o Poeta perscruta o invisível. Atravessado por hibridismos, entrecru-
zamentos de identidades numa consciência perturbadora, inovadora e me-
talinguística. A palavra é um elemento concreto em suas mãos. Um eu lírico 
masculino que se revela em fragilidades da existência marcada por um corpo 
de um homem negro, absolutamente atento às desconstruções necessárias. 
Lívia Natália -  Poesia feita de fibras delicadas de resistência, silêncio, leveza 
e denúncia. A Poeta elabora imagens do mais caro lirismo para tecer suas 
composições. Tal poder imagético invade a nossa percepção, onde  dores e 
perdas se revestem de Poesia, tecida com fios muito tênues, e que provo-
cam calafrios, tremores, tamanha a força da sua Criação. Feita de encan-
tamentos, a sua escrita permanece em nós e se infiltra em nossa memória, 
causando o desconforto, o confronto com o desconhecido e, agora, revelado.
Marize Castro: Dona de uma  voz que provoca desabamen-
tos na alma, nas certezas, nos mistérios, pois tudo nela e no seu fa-
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zer é invasão bélica de beleza. A sua lír ica é desconcerto e 
milagre, sofreguidão de gozos e contenção meticulosa do verbo; originali-
dade, libertação e precisão no modo musical como entrelaça palavras, no-
mes e imagens, tecendo um universo poético surpreendente. O Desejo, re-
presentado aqui, apresenta possibilidades e direções sempre reinventadas. 
Vladimir Queiroz: Em um único poema, ele nos apresenta um trabalho apu-
rado com as rimas e as imagens criadas para um texto que é uma oração, 
um mantra, um rogo de bem querer desprovido de egoísmos ou posses. Um 
clamor de Desejo por um objeto amoroso que não será ou não foi possuí-
do, mas que contém a revelação do que teria sido. Vladimir é um viajan-
te, um peregrino que cruza culturas, rios, deusas e deuses pelo planeta; a 
sua experiência de viagens está aqui inundando suas páginas de vertigem.
Wesley Correia: O Poeta lança-se num exercício de observação do mundo e de 
si mesmo, do seu corpo e do corpo do outro, do corpo vivo e do corpo morto. 
Estabelece diálogos com o Mistério e comunica com os iniciados, as iniciadas, 
deixando à intuição o entendimento do que deve ser, pois Poesia é o elo entre 
mundos incomunicáveis. Lugar do onírico e da palavra eloquente, cheia de 
gravidade e de gravidezes, pois há um feminino em sua voz que contorna 
a lucidez do discurso e aguda de beleza a Existência. Assim, o seu lirismo.

  rita santana
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TATEANdO NO EScURO

A sala está vazia e escura, as portas se abrem e o público começa a entrar. 
É com esta imagem, do poema de Fabio Morais, que convidamos o leitor a 
entrar nesta edição de Organismo. Como se tateássemos no escuro deixan-
do a escuta aberta para o que virá: prontos para dançar ao som da gela-
deira (como no poema de Fabio), para falar como uma portuguesa em lín-
gua estrangeira (do poema de Sónia Baptista) ou para embarcar no boletim 
da Rádio BBC de previsão do tempo para navios (do poema de Rob Packer).
 
Quando chegou o convite do Jorge Augusto para preparar esta edição, Rita 
Santana e eu decidimos não fazer um recorte temático para o número mas, 
em vez disso, enviar os convites e aguardar, um pouco às cegas, o resultado. 
 
Para estabelecer algum tipo de direcionamento, decidi convidar au-
tores que trabalham com outras práticas artísticas além da escri-
ta; autores que, em seu percurso, buscam pensar o poema num senti-
do mais amplo e deixam-no ser contaminado por outras linguagens. 
 
Assim, enderecei o convite a dez escritores/artistas cujo trabalho extra-
pola a poesia, seja num diálogo com as artes visuais, performance e tea-
tro (Fabio Morais, Sónia Baptista, Leila Danziger, Ana Estaregui), com 
práticas e procedimentos de colagem e apropriação mais ligados à poesia 
conceitual (Nicolás, Rob Packer e Tazio Zambi), ou com a narrativa, tra-
dução, edição e antropologia (Veronica Stigger, Flávia Péret e Luiza Leite). 
 
Embora muito diferentes entre si, os poemas enviados de algum modo dão 
a ver esta interlocução com outros ofícios. Por exemplo, no caso do poema 
de Luiza Leite, a autora partiu de conversas com vendedores ambulantes que 
põem seus produtos à venda no “shopping chão”, próximo ao metrô do Cate-
te, no Rio de Janeiro. Ela pediu para cinco pessoas venderem coisas de que 
gostavam de seus acervos e as situações narradas por diversas vozes nos 
poemas giram em torno da compra destes objetos (que aparecem fotografa-
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dos ao final do texto). Por um lado, o trabalho traz um dispositivo ligado à 
arte conceitual ou fotografia (e também performance); por outro é possível 
destacar, no processo de entrevistas, a formação da autora em antropologia. 
 
Se estamos acostumados com certos traços formais que identificam o poe-
ma — tais como rima, verso, paronomásias etc. — aqui percebemos a entrada 
em cena de outros recursos e procedimentos geralmente mais presentes em 
outras práticas, tais como os comandos, restrições e apropriações de docu-
mentos (por exemplo, do trabalho de Nicolás Llano Linares, que se apropria 
do documento que estabelece a paz entre o governo da Colômbia e as FARC, 
para compor o que ele chama de poemapas). Acredito que, nos dias de hoje, 
a exploração de tais recursos formais menos corriqueiros no campo da poe-
sia possa ser uma possibilidade de renovação do que chamamos de poético.

Termino essa nota lembrando uma citação de Jean-Luc Nancy: “a poesia não 
coincide consigo mesma.” Seria mesmo essa não-coincidência aquilo que faz 
propriamente o poema? Talvez seja uma das chaves para a escuta destes poemas.

marília garcia
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dançando só ao som da geladeira, por Fabio morais
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–Destrave as portas. 
–Distribua as entradas. 
–São gratuitas?
–Sim. 
–Não há parâmetros para calcular valor?
–Há. 
–Estão vindo. 
–Tudo foi feito para quem está chegando. 
–No plural?
–‘Quem’ é singular.
–Receba o público. 
–E controle a entrada. 
–Por quê?
–Para o ar alterar-se sem pressa. 
–Ilumine as marcações.
–A pontuação está demarcada no ar.
–A plateia já respira.
–Teste o foco sobre os sons mais percussivos. 
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– Pronto. Os ossos já estão iluminados.
– Posicione os dois focos para que trabalhem juntos.
– Entre os dois focos, os ‘r’ ressurgem motorizados.

– A sala está quase cheia.
– Invada a iluminação com a sonoplastia.
– Teste a visibilidade dos ‘a’ jogando luz nos metálicos
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–O som está baixo.
–Peça para a sonoplastia aumentar o volume dos ‘e’.
–E jogue luz até os ‘i’.
–Às 21h o contorno do corpo deve estar nítido.
–Vá iluminando tudo para que o público aos poucos
perceba a carência de um corpo em cena.
pelos prismam a cor do ‘p’, a cor do ‘r’, a cor do ‘i’, a
cor do ‘s’, a cor do ‘m’, a cor do ‘a’, a cor do ‘m’. pés
periféricos ao corpo esticam a vontade da pélvis. bichos
parasitam a mecânica perna\dobradiça/coxa. perna
preta pede tai  para repeti ã . parang e c  t ra
p    ída p r de   e   diab  em meia n  e. bra  
pre   à  m p ata. antebra  , c leira da mã . bi   ,
bra  /d bradi a\antebra  . a cabe a nã  é  entral, é
peri érica para   pé .    entro é  ma  c ã  perig  a
e a    metria encar era     man . c rpo nã  é
p líg n . e  e pr  et  de gabarit  nã  de   ert .
–O corpo já está contornado pelos órgão internos.
–O público entrou.
–Ilumine tudo.
–Tudo está no plural?
–Tudo é singular.
pelos prismam a cor do ‘p’, a cor do ‘r’, a cor do ‘i’, a
cor do ‘s’, a cor do ‘m’, a cor do ‘a’, a cor do ‘m’. pés
periféricos ao corpo esticam a vontade da pélvis. bichos
parasitam a mecânica perna\dobradiça/coxa. pernas
pretas pedestais para repetição. paranguescultura
possuída por deus e o diabo em meia nove. braço
preso à omoplata. antebraço é coleira de mão. bicho,
braço/dobradiça\antebraço. a cabeça não é central, é
periférica para os pés. o centro é uma ficção perigosa
e a geometria encarcera o humano. corpo não é
polígono. esse projeto de gabarito não deu certo.
–Pronto.
–Faça um sinal quando der o horário.
–21h.
–Agora. O corpo vai começar a se mexer.
–Para isso, inicie a sonoplaztia dezcoláda da imájem.
o ezpásso é o do extrañamemto. terssêiro çignificádo 
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movêmdo-çe êmtre dôiz extranjêiros: a imájem erráda
da grafía e a çurprêza do çom. çuperar a comunicassão
imediata numa época de comunicassão ezageráda
requer afexão çutíl. az lúses devem çe assendêr
totaumente e revelar o preenximento linguístico
inevitáveu e comun ao qôrpo. çilênssio. o qôrpo que çe
móztra é extraño maz irá naturalisár-çe atravéz do jôgo
de lúses çôbre a çoletrassão. o tezão çe acoztumando a
apaupar letra a letra e a decodificar o hermafroditismo
do çom. ler é atrito de texto. com o tezão pelo incomun,
contracotidiano, áoz poucoz irão çe acostumar com êçe
çólo único do çêu qôrpo–
–nóve da nôyte quando te çácri i fíco en ryto dançando
ao som da geladeira. êrro é com dôis ‘s’ na çegunda
peçôa: çêu çólo dansado em éçe, cílaba com cê de
centído: centído sol dáda!, lanse de dadas pela
sentenésima vês, lanse as dadas, lanse as dadas, lanse
as dadas de pernas abertas como um ‘m’ de mallarmé
invertido em ‘w’ de walt whitman. dada ou désse a
çérra pela extráda adminiztráda pela dersa. que xôva
no çól de çântos. exercíssio ençimesmádo de cássar
çaldáde de soy dáda a tenêr sal dáde da si dáde que
çóca a çidadanía polissiáda çocáda no fim da dersa. nas
extremidádes que urbanízam os fins da linha: vóute
çêmpre: mim - - - ultrapas - - - sagem - - - ti. pedágio
pago com gagueira. felís âno ôco, o ôgro de pázcoa
ecôa nóço âno nôvo, gôzo de môlho ômo, felís âno
bôbo. çálta uma onda e açálta çêus çêis çólos de çálto
alto no movedíço. díçe que ‘só’ poçúi assênto no ‘ó’
de çólo. trêz anteabráços malabarísam o ‘a’ de abráço
que bóta os bráços em estádo de preenchimênto.
encaixa o som que você quiser aqui ‘   ’ nesse
vazio flechado. as vírgulas do meu discurso esperam
teu argumento. agora, vou tentar acertar. te aliso nesse
momento quieto. respira? sim, percebi que sim. que
aconteceu? estica a trena e mede o quanto só tem
coragem de longe. 216 metros. quem tem estômago
se aproxima do núcleo explosivo do atentado beijado
no asfalto. mas te prefiro experimentando a violênssia 
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dáda à ançiedáde do ‘s’: se ‘s’ se escrevesse com ‘c’
seria ‘éce’ mas no ‘s’ do çêu brásso só há ‘s’ se cê
conségue cuzpír monoçilábico bactério: coisa sagitária
esse aquário de vírus na camisinha secando sob a
lua de câncer. conçegui gaguejar no jésto e o que
o serimoniál chamou de dânsa eu entendi como
segundos socorros çalvândo a terçêira çaúde déça sêsta
vida. çó çaquêi o ‘s’ do çêu corpo no fim: você consegue
sem errar? çim. àz vêsez eu eztilhásso. maz a única
forma de tornar-me tua teoria é assim: a á à ã â b c ç d e
éêfghiíjklmnoóõôpqrstuúvwxyz.
o afrançesádo î çangrôu flechado em um peito
estruturalista. mete a língua, com idioma e tudo.–
–Finalizando o primeiro solo.
–O corpo já torceu todos os ‘s’ que o osso permite.
–Jogue toda luz.
–Luz é plural?
–Luzes é o segundo plural do escuro.
–Abra o microfone.
–Apague.
–Deixe o público acostumar-se ao silêncio.
–Apague.
–É o tempo do corpo público preparar-se para o
segundo solo da insubmissão.
–Apague.
–Deixa apagado para que o público não tenha
vergonha de tossir e opinar.
–Apague.
–O corpo sai do centro.
–O centro é a mais perigosa das ficções.
–Ap gue.
–Apague.
–Deixa apagado para que o público não tenha
vergonha de tossir e opinar.
–Apague.
–O corpo sai do centro.
–O centro é a mais perigosa das ficções.
–              .

Revista organismo vol 8.indd   16 20/05/2019   10:49:34



A portuguesa usa língua estrangeira com causa

She’s the casual I’m the chic.
We’re doing it casual chic.
Ela tem caso, o dela, não fala, do caso, a causa é do feitio, da coisa casa o 
acaso com casual.
I’m playing it cool. Sem sucesso.
Num dia não caso no outro, casualty. Se alguém se queima sou eu, se corta, 
se cose, se cose because. Acidentada.
O não-ela é chiqueiro, o não sentir a causa dela, pôr em causa, causa-me ela.
Tem causa é perdida, eu perdida.
Tem causa é nobre, o nós pobre.
Tem causa, ela é de morte, é de sorte sorte.
Tem consequência.

Não tenho norte, sul de céu piscina.
O norte é todo seu.
Grisalho de ar fino, humedecido.
Céu de depois do verão, 
Quando a conheci nem era primavera, parecia.
Aparecia na cena.
Na cena, que tudo revela, é close up.
Eye to eye.
Too close, not enough.
É close up, é um momento.  
Not a moment too soon, to swoon.
Depois do encontro o olhar desmaia, leva-me, prende-me os pés, pregos no 
chão, as pernas duvidam da capacidade de locomoção
Quando penso nela não rimo, quero rir-me com ela mas, tão diferentes nos-
sos mundos desse quero, claro, que, eu bebo vinho e ela não.
Uma vez, larguei da mão, na verdade nunca me senti agarrada, só quando 
caída, desarranjada. Uma vez, não, duas. com esta terceira. De vez. É?

só
ni

a 
ba

pt
is

ta
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Na outra cena há um diálogo nobre e digno de zombaria, fora de uso, fora 
de tempo, há o conter das lágrimas, contar, a custo, há um calmante, há a 
impossibilidade, she’s so casual that my heart goes tic, just tic, without a 
toc, like a failing clock.
Flash no coração, salta um tempo, perde força o corpo, gela, perde alento.
A rima não sai, o que sai é o passado, de coração susto, de desconhecido 
propósito, coração mineiro, canta no escuro, engasga o canto, recebe a morte 
no pulmão. É pássaro.
O meu bicho é outro, é bicho de mata, se lhe perguntam: bravo? mente, men-
te, não tem medo, mata. 

Há uma cena em que a luz é de artifício tamanho  que não ilumina mas 
revela, entre o âmbar e o verde dos olhos meus dela.
Não fomos feitas uma para a outra.
Eu fiz-me e gosto do que vejo.
Ela desfez-se, jeito que vela o complexo, a riqueza, o receio.

Sê discreta, titulo de outra cena em que alguém se esquece e pega a mão, o 
absurdo é que quem o fez foi ela, contra todas as expectativas, reviravolta 
no guião.
Ando com a mão no bolso para não cair em tentação. Bolso nas saias dos 
vestidos, so chic so cool, que não me faz a desfeita, a ilusão. 
Alimento-a, é seguro, o sustento, é básico, não tem outra carga, vazia de 
emoção, se a há é gulosa, é aceitar coisa gostosa, sorri satisfeita.
É Amo-te apontado ao estômago, abaixo da linha da confissão.
Tudo o que é problema é matéria de amor. Como se resolve, como se dissolve 
o bem querer? Que é o sentido no amor que entende.
Eu queria uma cena em que se revela que o amor não entende nada, não 
percebe, é tacanho e néscio, é bruto, queima em segundo grau e morde de 
raivoso cão. Adoece, não recupera, não perdoa, não faz parte do léxico. 
Senta, deita, dá beijo, dá a pata, rebola no chão.
Fica a rima que não tem refinamento, não é chic chic, não é clic clic, é só 
embaraço sem sedução.
Não fomos feitas uma para a outra.
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O escrito é soneto desformatado. Foi mudo filmado.
No final, o final, é um fado, sob tecto baixo, outra luz desfocada, da cidade 
branca luz.
É um fado cantado já sem ela. Faz parte, tanto mar:

A Pega

(é desbotada)

(…) caminhar por debaixo de jacarandás e outras árvores carregadas de 
pássaro(s)
(…) ter prazer em ouvir o trinco ceder
(…) abraçar, pousar o fardo, arrastar, ser arrastada
(…) perceber inquietação na cara, nos olhos, não inquietar
(…) pausa de horas para beijar
(…) as coisas são ditas, ouço as coisas que levam o sangue, foge das veias, do 
coração, não sei para onde vai, não tem para onde ir, mesmo assim, respirar
(…) eu
(…) levanto-me, luto por me levantar
(…) caminhar inverso, entre as árvores - esqueci o nome - e o pássaro - só 
há um - mas sem as árvores nem o(s) pássaros(s)
(…) demasiado leve a passada para o fardo interior a pesar 
(…) estranhamente, ficar menos nítida, por isso mesmo, diluída
O sangue  que fugiu é onda.

(…be water my friend)

chorar.

Revista organismo vol 8.indd   19 20/05/2019   10:49:34



Revista organismo vol 8.indd   20 20/05/2019   10:49:34



Dear Crocodile

hoje eu fiz muitas coisas. eu fiz muitas coisas para não pensar em você. 
eu desci e subi a rua da minha casa três vezes. eu comprei laranja rúcula. 
eu comprei também carne naquele frigorífico fedorento perto do metrô.

porque hoje é segunda-feira. 

minha faxineira gosta de bife. ela nunca falou eu gosto de bife. mas eu não 
gosto da ideia de submeter minha faxineira a uma alimentação sem carne. 
eu acho que ela gosta de bife eu compro bife. 

eu sempre acho muitas coisas. eu nunca acho você. acabou de chover. você 
reparou.
a palavra espreita o perigo. você pode chegar na janela do seu apartamento 
observar do alto da sua ladeira contar um dois três. você verá. isso é um 
arco-íris.

minha faxineira também gosta de arroz branco.  sempre faço arroz branco pra 
ela. ela é um chuchu. sempre quis escrever a palavra chuchu num poema. 
eu acho muito corajoso. lembra o frank o’hara. tem um poema dele naquele 
livro que te emprestei.

você precisa me devolver esse livro. eu preciso parar de pensar em você. 
eu preciso parar de substituir o amor pelos poemas de amor. mas eu gosto 
tanto dos poemas de amor.  mapas. scrambeld eggs. scrambeld eggs. teias de 
aranha.

hoje eu comprei laranjas rúcula bife mas me esqueci do arroz branco. desci 
correndo a rua da minha casa. para comprar arroz branco. o desejo não tem 
medo do perigo pensei.

depois desci e subi mais uma vez a rua para levar a criança para a escola. 
nós paramos muitas vezes. para tomar água. para ver os passarinhos 

flá
vi

a 
 p

ér
et

Revista organismo vol 8.indd   21 20/05/2019   10:49:34



engaiolados naquela loja de ração em frente ao ponto de ônibus.  você já 
reparou como ali fede. enquanto a criança olhava os passarinhos eu prendia 
a respiração. 

no amor o corpo está aqui. também paramos para observar as primeiras 
folhas de ipê que começam a desabrochar. a criança lembra as cores do ipê 
roxo branco rosa amarelo. 

depois desci para ir ao banco. a fila estava grande demais. voltei algumas 
horas mais tarde. a fila ainda estava grande demais. decidi enfrentar a fila. 
eu estou enfrentando essa situação bem mais arriscada. a aventura que é 
parar de pensar em você.

disfarço meu rosto para encarar o seu rosto se um dia novamente eu te 
encontrar por acaso ou por destino pelas ruas do bairro.
 
também fui na lojinha de recarga de cartucho. mas o moço não estava lá.  
o moço nunca está lá. eu sempre perco a viagem. eu telefono antes 3416-1515. 
mas sempre ninguém está.

o desejo é nômade. duas figuras correndo em direções opostas podem em 
algum ponto deste mapa se encontrar. isso é uma pergunta.
 
também fui comprar biscoitos de milho. eu acabei não te perguntando. agora 
está tarde demais para te perguntar qualquer coisa.
 
depois fiz muitas coisas. coisas que tem a ver com meu trabalho. responder e-mails 
finalizar textos começar textos ler e reler poemas perder a paciência com os 
textos perder a paciência com os sistemas com a burocracia emitir nota fiscal 
emitir opiniões esconder maus sentimentos. sempre fui péssima. não consigo 
esconder também os bons sentimentos. tudo está na cara. tudo está na ponta da 
língua afiada afoita escapa da minha boca antes mesmo que eu possa pensar. 
pare. agora você descobriu meu segredo. um perigo. outro réptil. 
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no fim do dia resolvi andar um pouco. escutar músicas. escutar músicas 
que você não conhece. porque isso seria ainda mais sério que escrever esse 
poema de amor.

resolvi também fazer uma sopa  de legumes com muito gengibre. comer. não 
parar para não pensar em você. apenas mastigar o gengibre a mostarda a 
cenoura. parar de pensar em você. principalmente enquanto engulo a comida. 
é mais fácil. meu fôlego é curto.
 
antes de começar a escrever este poema. ten years later. passei perto da sua 
casa. por que você não mora em outro bairro. por que você precisa morar 
exatamente no meu bairro. achei que era sorte. agora tenho certeza que é 
azar. quando passei perto da sua casa hoje. por acaso eu pensei em você. 
porque eu ainda não sei não fazer isso. 

tudo é muito frágil. este poema e todas as palavras que usamos para falar 
das coisas que não conseguimos entender. um nevoeiro por trás de cada 
palavra poema mapa.
 
eu fiz muitas coisas hoje. contra essa ideia fixa que é pensar em você. contra 
o cheiro de ração. contra o cheiro de cola de sapateiro das lojinhas da rua 
pouso alegre. contra o cheiro de carne osso sangue. contra o cheiro de xixi 
de passarinho. porque  tudo neste bairro fede. gás carbônico caco de vidro 
pó de minério cachaça barata. menos você. eu respiro fundo você. escarcéu 
de vento no meu rosto.
 
sigamos então, você e eu

neste primeiro dia que não foi triste. mas também não foi fácil. porque está 
muito difícil nessas ruas de fuligem sarjeta tumulto. esquecer você, dear 
crocodile.
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emúsica maravilhosa do cinema vol. 2

para Leila e José

as coisas meio que caem 
umas por cima das outras 
trazidas por uma enxurrada
as coisas meio que caem 
a céu aberto
em cima dos panos 
ou pedaços de plástico
meteoros
estrelas raras 
e corriqueiras
dados arremessados 
em intervalos irregulares
sobre o veludo 
de uma mesa de jogo
as coisas meio que caem 
em arranjos 
mais ou menos intencionados
como se pingassem
uma por uma
de um guindaste alto
conta-gotas  
sacola de lona
ou saco de lixo rasgado
as coisas meio que
são arrumadas
com cuidado incomum
ou displicência
penduradas
em fios de nylon 
troncos das árvores
galerias expostas 
araras grades caixotes de feira
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Roberto Carlos
todas as teclas 
nó brasileiro
Moacyr especial
super parada

favoritos de Carlos Gardel
Simone é boa cantora
mas nessa disposição
você leva quatro 
cantores versáteis
timbres arrebatadores
você vai ver

Ivens Machado
Iole de Freitas
Laura Lima
Waltercio Caldas
Rosana Palazyan

vendeu os catálogos?
alguém passou e levou 

aqui é vertiginoso
sapato alto vermelho
vestido de cetim branco 
lembrança do bar mitzvah 
dicionário de bolso Larousse

ele veste a peruca loira 
pra me convencer a levar
os cabelos cacheados 
varrem o rosto por um segundo 
o sorriso escuro cheira a bebida 
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vendi uma vez um casaco 
muito peludo
que veio da Rússia

alcança sem sair do lugar
a camisola de oncinha 
pendurada no muro
meu armário só tem prateleiras 
mas aceito o cabide azul 

não consigo vender a loja toda 

as coisas na calçada 
brilham sob o temporal
na Rua da Glória
vestido amarelo
garrafa de rum
saleiro em forma de milho
locomotiva de plástico
cadarços fosforescentes
tudo encharcado 
sob a árvore  
o dono da loja espera o sol secar 
a poeira
a fuligem
o verniz

os donos adormecem
às vezes vão dar uma volta 
alguns não voltam mais
ninguém mexe 
nas coisas sem dono 

Oi kit de autoinstalação
televisão portátil
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da noite pro dia
as coisas desaparecem
as imagens grudam na retina
como os rastros de um farol 
que vasculha as ondas
nunca mais vi
a pintura de um penhasco 
com a quina da lona dobrada pra trás
e um vinco no mar
resquício da queda de Ícaro 
ninguém nem viu
pouca gente vê o que vai parar na rua
talvez porque através do vidro dos carros 
de longe as coisas pareçam só
gastas 
sujas
quebradiças
sem paradeiro
só coisas mesmo

também sumiu a fotografia em preto e branco 
de um homem e uma mulher muito parecidos
irmãos ou primos
dentro de uma peça de acrílico
na loja de um homem com a barba branca 
que dormia na esquina da Rua Cândido Mendes 
voltando do Baile Charme na Cinelândia
duas caipirinhas de 500ml te fazem dizer qualquer coisa
dois meninos brincavam com um bodoque 
ao lado de um tapete da Santa Ceia

porta níquel de vinil 
bolsinha da Barbie com zíper
minicopos de plástico 
Furukawa produtos ópticos
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manual da Marinha do Brasil
frigideira de Teflon 
pastas de fichário 
put your own photo inside
aqui dorme um tricolor
aqui dormem duas princesas
sandálias Birkenstock 
abridor de latas
armação de óculos 
Ana Cristina Cesar 
O Nome da Rosa
Conversas com Pedro Almodóvar
Quem Ama Não Adoece

no dia mais quente do inverno 
um homem grandalhudo 
sem camisa 
segura dois travesseirinhos 
em cima de cada mamilo
LOVE JOY 
perto da padaria Santo Amaro

aqui é uma forma mais 
simplificada 
de venda

o gerente das Lojas Americanas 
conhece bem a loja do Scooby 

você escolhe, regateia e leva na hora

não vi mais a fotografia emoldurada 
de uma moça que subia os degraus de uma escada 
um parque e prédios ao fundo 
(não parecia o Rio de Janeiro)
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com um cobertor amarfanhado nos braços 
parecia estar chegando em casa
pela primeira vez 
depois de outra vida

deixa eu ver do que você gosta!

ela gira meu corpo
levanta meu casaco pra ver a blusa que estou vestindo 
elogio a fitinha de renda que ela traz nos cabelos

não tenho uma dessas pra te vender. 
esse tênis dá em você?

couro branco
cadarço vermelho
ver o mundo três centímetros mais alta 

com essa chuva
ninguém vai alugar minhas cadeiras 
perto do Copacabana Palace

ela guarda o tênis numa bolsa de pano cru com uma estampa 

I ❤ Glamorous
você é glamorous
a gente ri
ecoa amorous
amor

estamos na rua rindo 
sem saber nossos nomes

se você não gostar do tênis
pelo menos gostou da bolsa
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seus livros estão à venda na Amazon
só dá pra ler o início de graça 
o primeiro tem mil páginas 
o último quarenta
não sabe que livro me vender
qual é sua cor preferida?
Depende, se você estiver falando do céu
não gosto de vermelho 

então a primeira letra da melhor fruta 
pitanga, azeda e doce ao mesmo tempo
tem pouco título que começa com P
tá frio tá frio esquentando 
muito quente quente quente

Persuasão da Jane Austen
a capa é lilás
abro a esmo 
leio em voz alta

Creio que a senhora está menos conformada com as mudanças do que eu

o livro foi do Bricio Cardoso 
alô Bricio, por que você vendeu o seu livro?

você mudou de casa?
alguém morreu?
precisou do dinheiro?
cansou dos romances?
prefere ler as ruas?

ele está com torcicolo hoje
erra muito na hora de gravar 
Supertramp no Aterro
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debaixo de uma árvore
não tem seguidores
posta Hide in Your Shell no FB
porque gosta de se ver

pra cantar em português eu teria que ser muito bom

ainda funciona
ela lembra que ganhou um igual da patroa
aos 16 anos recém-chegada de Minas Gerais
eu era bobinha
fiquei toda feliz
pra que precisaria de um desses?
tava sempre de touca 
lavava o lado de fora da casa em Teresópolis
a patroa jogava água com a mangueira
molhava meu uniforme no inverno
o cloro queimava minhas mãos 
um secador Arno rosa clarinho 
pra ela ficar bonita

escada na Rua do Catete 
15 reais na segunda
10 reais na quarta
5 reais na sexta

sentado numa cadeira de salva-vidas 
como no filme As Praias de Agnès 
o segurança olha as roupas de lycra 
nas araras giratórias

áudio de um amigo em Copacabana
a inspeção está vindo em direção ao Catete

o Google diz que o coração bate 60 vezes por minuto 
às vezes dispara
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avisa aos peruanos pra guardarem a mercadoria
só confiscam produtos lacrados
as coisas usadas não valem nada 
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rcinelândia

1.

Pela manhã
o cheiro das flores 
  velhas
golpeia a sala 
interrompe a leitura 
me expulsa do sofá.

Jogo fora a água 
e com a água  
também as flores 
compradas ontem
não
anteontem
véspera do dia 
em que fomos à praça 
mas não em maioria.

O cheiro das flores
traz a praça 
 à esta manhã 
que assiste o repentino 
murchar 
dos crisântemos
das margaridinhas
de dois 
ou três lírios 
comprados na florista 
  da esquina 
como se  destinados 
ao mar –
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 pedido:
 não sermos os derrotados
 à sombra do monumento.

Mas jogo fora a água 
com a água  
as flores 
 e ainda é véspera
sempre véspera
na praça 
aos pés do marechal.

  [À bem amada Pátria, 
  a gratidão de seus filhos.]

2.
Para Raphael Fonseca

No alto do poste, a luz pisca 
indecisa entre a noite e o dia

como aqueles que dormem 
sobre os bancos
neste sábado 2 de junho 
às 14 e 17. 

E sei que essa nano 
oscilação luminosa 
não incidirá 
sobre as fotos que faço 

por reflexo
continuando sem querer 
os Dorminhocos 
de Verger 
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[em vez de Rolleiflex 
um IPhone 6 Plus]. 

Não, não compartilho 
nem salvo 
a miséria 
deste sábado. 

Tão logo brilha
e cintila 
a imagem, a imagem 
eu a apago.

3.
O que há de mais invisível 
do que um busto 
sobre um pedestal ? 
 
 JK
 Getúlio
 Francisco Serrador 
 
Carlos Gomes 
deslocado 
para a lateral 
 
do Theatro 
é menos palpável 
do que as ruínas 

do Palácio Monroe.
E a hashtag #Cinelândia 
me leva à praia 
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em Aracaju 
[bandeirolas vermelhas advertem
 perigo no mar].

Não há dúvidas –
Cinelândia é um nome de águas
palacetes, desaparições. 
  
No Instagram
ao menos
os monumentos 

são vistos 
pelas frestas 
da multidão  

[bandeiras 
se agitam 
noite-à-noite]

e algoritmos reúnem restos 
da Praia de Santa 
Luzia 

às areias 
da Cinelândia 
de Aracaju.

Revista organismo vol 8.indd   38 20/05/2019   10:49:37



Revista organismo vol 8.indd   39 20/05/2019   10:49:39



Revista organismo vol 8.indd   40 20/05/2019   10:49:39



ro
b 

pa
ck

erA previsão do tempo para navios

Aqui é a BBC. 

Agora a Previsão do Tempo 
para Navios 
publicada pelo Departamento 
Meteorológico 
em nome da Agência Marítima 
e da Guarda Costeira 
à meia-noite e quinze 
da segunda-feira do dia primeiro de janeiro de 2018.

Há alertas de vendaval em Viking, Utsire do Norte, Utsire do Sul, Quaren-
tões, Cachorrão, Pescador, Mordida alemã, Humber, Tâmisa, Dover, Bruxo, 
Terra do Porto, Plymouth, Biscaia, Fitzroy, Linguado, Tegunda, Rede-Veloz, 
Mar Irlandês, Shannon, Rochatudo e Malin.
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Aviso ao leitor

Quatro vezes por dia, todos os dias, a BBC transmite a previsão do tempo para 
navios. A previsão deve ser antiquíssima, porque a linguagem usada parece 
ser um código secreto da era vitoriana. A primeira vez que a ouvi quando 
criança, não entendi nada, mas fiquei intrigado com o ritmo e enigma das 
palavras. Para mim – e talvez para a maioria dos ouvintes – a previsão do 
tempo para navios não cumpre a sua função:

o informe não informa. 

Mas tampouco navego mares. 

O que procurei fazer aqui é uma aproximação do que imagino ao escutá-la, 
traduzindo esta relíquia que parece uma mensagem interceptada ou um po-
ema dadá.

Sei muito bem que St David’s Head não significa Cabeça de São Davi. Sei que 
John o’ Groats não significa João dos Mil-réis. 

A marinha brasileira também emite uma previsão meteoceanográfica, mas 
não aproximei a minha translação subjetiva à sua linguagem. 
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A sinopse geral 
às dezoito horas em ponto

Sistema de baixa pressão   VIKING
   nove sete um, esperado BACIA NORUEGUESA
         nove oito um, até as dezoito horas na segunda. 

Sistema de baixa pressão em desenvolvimento
trezentos e cinquenta milhas ao oeste de 
LINGUADO
   esperado    BÉLGICA
   nove nove cinco, até o mesmo horário. 

Sistema de alta pressão 

TRAFALGAR
mil e trinta e quatro
movimento lento
intensificando
mil e trinta e seis
      até o mesmo horário. 
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A SINOPSE GERAL

Dizem
que houve um tempo em que o termo brainstorm 
significava bem mais do que 
algumas pessoas na sala de reunião tentando solucionar um problema.

O dicionário ainda diz.

brainstorm:
1. um ataque violento e temporário de loucura
2. a. uma ideia brilhante e repentina
    b. uma ideia mal pensada

De tempos em tempos todas as mentes são sujeitas a alertas de temporal.
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Antes os alertas de temporal vinham sendo causados – para mim – pelos 
seguintes fatores:
  a temporada de provas
  olhar fixamente a maçaneta do carro dos meus pais enquanto eles diri-
giam na estrada imaginando me jogar para fora 
  pedidos de demissão e entrevistas de emprego
  certas regatas de remo 
  estar em outro país e ligar para os meus pais para pedir dinheiro
  qualquer processo demorado e burocrático
 
Hoje em dia, estes alertas de temporal são principalmente políticos.
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Tenho estratégias para lidar com certas votações que envolvem o meu afas-
tamento de qualquer canal de informação contínua até o resultado final. 

Não aguento mais ver 
voto a voto, 
de cada distrito, de cada estado, 
de cada um 
aumentando 
aumentando 
aumentando 
a minha ansiedade, até saber que 
perdemos de novo 
e, na última hora, antes do sol nascer, 
já não poder mais dormir.

Já chorei em público incontrolavelmente na rua, no metrô, no trabalho, no 
ônibus.

E uma vez, quando me dei conta
de que passei uma semana sem chorar,
caí em prantos de novo. 

ro
b 

pa
ck

er

Revista organismo vol 8.indd   46 20/05/2019   10:49:40



ta
zi

o 
 z

am
biTatilogramas

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.
Ao toque
Inexplicavelmente
Isso.
Fogo ofuscado
Pelo fogo
De quem acha.
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
O que gira
E em girar 
Se arvora.
O que toca
E em não
Ter demora.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
Pele contra pele
Ainda pedra.
Pedra contra pedra
Ainda pele.
Aceno do excesso
Que o papel revela.
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As vozes

Primeira voz

Olha aquela ali. Aquela ali de saia comprida, a mais comprida e mais rodada 
de todas. Isso, a morena de cabelo longo, com um copo de vinho na mão. Ela 
se chama Pilar. (Breve pausa) Fica olhando. Não perde de vista. Já imaginou 
ela trepando? (Pausa) Continua olhando senão ela vai achar estranho. Desde 
o acidente, ela não anda bem. Desconfia de tudo. Dizem que estava no carro 
quando a mãe atropelou a mulher. Foi uma coisa horrível. A mulher morreu 
na hora. Era uma conhecida da família. Deixou uma menina. Uma menina 
que a mãe dessa aí, essa aí de saia comprida, passou a cuidar. (Pausa) Não 
tira os olhos dela. Isso, fica olhando. Imagina ela sem roupa. (Pausa) Ou me-
lhor. Imagina ela tirando a roupa. Toda a roupa. Ela desabotoando a saia e 
deixando ela cair no chão. Ela passando por cima da saia e começando a 
baixar o maiô azul brilhante, esse maiô aí meio anos setenta. Ela rebolando 
enquanto faz isso. Imagina os quadris dela mexendo suavemente para um 
lado e para o outro. (Pausa) Imagina agora que ela está nua. Completamente 
sem roupa, mas com as sandálias altas de salto grosso. (Pausa) Como serão 
os seios dela? Pequenos? Grandes? E os mamilos? Serão rosados ou marrons? 
(Pausa) Ei, não desvia o olhar. Continua olhando. Não se envergonha. (Pausa) 
Agora anda devagar em direção a ela. Vai. Anda. Chega mais perto. Coragem, 
criatura! Só não deixa de olhar. Sem medo. Ela não se importa. Vê só como 
ela mexe as mãos, como ela segura o copo, como ela rebola o quadril... É jeito 
de quem gosta de ser olhada. Desde o acidente, ela anda querendo chamar a 
atenção. Quer carinho. Quer amor. Quer um pau bem quente na buceta numa 
noite estrelada como esta. (Breve pausa) Está vendo essas outras pessoas? 
Estão todas envolvidas no acidente. Cuida com elas. Não dá moleza. (Pausa) 
Chega mais perto dela. Vai, mais perto. Mais, criatura! (Pausa) Ela cheira 
bem? (Pausa) Ela cheira a sexo? (Pausa) Será que ela diz “sexo”? Ela diz 
“fazer sexo”? Ou ela diz “fazer amor”? (Breve pausa) Ela deve dizer “sexo”. E 
“caralho”. “Vai, mete teu caralho gostoso”, ela deve dizer, imitando atriz de 
filme pornô, que ela deve gostar de assistir. (Pausa) Ela definitivamente não 
faz amor. Nem sexo. Ela trepa. Ela fode. Ela acha que só a mãe dela faz amor. 
Se é que ainda faz. Mas a mãe dela é outra história. Ficou destruída depois 
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do acidente. (Pausa) Olha para ela. Tenta encarar. Sim, é preciso que você 
chegue ainda mais perto. Encosta nela. Vai, encosta. De que você tem tanto 
medo? Ela não vai bater em você. Dá uma esbarrada nela, assim como quem 
não quer nada. (Pausa) Será que a pele dela é macia? Toca nela. Passa o dedo 
pelo braço dela. (Pausa) Será que ela grita quando goza? Ou será que ela geme 
baixinho? (Pausa) Está vendo aquele rapaz ali? Aquele ali de copo na mão. É, 
esse mesmo. Só não encara. Olha para ele de relance. Isso, só com o canto do 
olho. Agora, se afasta. Dá uns cinco passos para trás, discretamente, e vê se 
consegue olhar os dois ao mesmo tempo. (Pausa) Conseguiu? Imagina então 
eles trepando. (Pausa) Os dois estão deitados no chão; ele em cima dela, com 
a bunda subindo e descendo. (Risinhos) Será que a bunda dele é branca? Será 
que tem pelos? (Pausa) Será que o pau dele é grande? (Risinhos) Será que eles 
vão querer ter filhos? (Pausa) Será que a mãe dela sabe que ela trepa com 
aquele rapaz? (Pausa um pouco mais longa) Ou será que ela é virgem? Será 
que ainda existem virgens? (Pausa) Chega! Está vendo aquela porta? Cami-
nha até lá e entra. Escolhe um lugar para sentar e senta. Agora, espera. Espera 
e vê o que acontece. (Pausa) E presta atenção: não comenta com ninguém que 
lhe falei do acidente. Aqui, isso é assunto proibido.

Segunda voz

Está vendo aquela ruiva ali? Aquela mais velha, de maiô e canga colorida, 
com uma esteira de palha na mão. (Pausa) Viu? Ela se chama Consuelo. (Breve 
pausa) Olha para ela de vez em quando. Só de vez em quando e não encara. 
Jamais encare ela, porque desde o acidente ela anda meio atormentada. Dizem 
que estava dirigindo o carro e não viu quando a mulher cruzou a sua frente. 
Foi uma coisa horrível. A mulher morreu na hora. Era uma conhecida da 
família. Deixou uma menina. Uma menina que essa aí, essa ruiva, passou a 
cuidar. A pequena órfã... (Pausa) Agora, olha disfarçadamente para ela. Isso, 
de lado, como se estivesse vendo a paisagem. Coloca os óculos escuros para 
disfarçar. Sim, é noite, mas e daí? O importante é que ela não perceba. Ela não 
pode desconfiar que você está olhando para ela. É perigoso. (Pausa) Caminha 
até mais perto dela. Vai. Mais um pouco. Mas não chega muito perto. Não 
chega muito perto porque ela ficou descontrolada depois do acidente. Não 
parece, não é? Ela tem essa cara séria, sóbria, de mãe de família. Parece uma 
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pessoa cordata, de boa índole. Mas não é. Vai por mim que ela não é. Quando 
ela se sente contrariada, começa a gritar e a voz fica grossa, cavernosa. Voz 
de travesti quando briga na rua depois de ter a peruca roubada por algum 
filho da puta. (Pausa) Dá medo. (Pausa) Vendo ela assim, passando creme nas 
pernas como se o mundo não existisse, ninguém diria que ela é atormentada. 
Mas o que um acidente não faz com uma pessoa, não é? Se não fossem os 
remédios, ela seria capaz de morder. Ah! Com certeza, ela morderia, feito um 
cachorro louco. (Pausa) Está vendo essas outras pessoas? Estão todas envol-
vidas no acidente. Cuida com elas. São perigosas. (Pausa) Mas agora olha a 
ruiva. Ela não para de passar creme nas pernas. Quanto creme ela já botou? 
Um quinto do tubo? Um terço do tubo? Meio tubo? A perna chega a estar 
branca, como se tivesse sido rebocada. Essa quantidade absurda de creme não 
vai ser absorvida pela pele. Claro que não vai. É evidente que não. Por que ela 
continua a passar creme? (Pausa) Já me falaram que ela escuta coisas. Escuta 
vozes. Vê gente morta. E ver não é nada. O pior é que ela fala com gente mor-
ta. É o que todos dizem por aí. Desde o acidente, ela está assim. Conversa com 
fantasma sem saber que é fantasma. Acha que está falando com gente viva. 
Mas eu não acredito. Para mim, é mágoa. (Pausa) O problema, na verdade, 
é que ela não sabe respirar. Se ela respirasse fundo quando ficasse nervosa, 
talvez não surtasse. A pessoa precisa saber se conter. Civilização é isso: saber 
se conter. (Pausa) O que não quer dizer que a pessoa deva engolir todos os 
sapos. Não é nada disso. Mas deve saber se conter. Eu sei me conter. Você sabe 
se conter? (Pausa) Respira fundo. Vai, respira. Assim ela pode querer imitar 
e ficar mais calma. Vê se ela está respirando. Mas olha de lado. Não esquece. 
Ela não suportaria que a encarassem. (Pausa) Aspira o ar bem fundo e vai 
soltando devagarzinho. (Respira fundo e solta o ar) Isso. Inspira e expira. 
Inspira e expira. Mais uma vez: inspira e expira. Devagar. (Breve pausa) Olha, 
está funcionando. Ela parece mais tranquila. Experimenta então pedir o cre-
me emprestado para ela. (Pausa) Só não chega muito perto. Não esquece que 
ela surta. Pede de longe. Para a dois passos dela e pede o creme emprestado. 
Mas fala alto senão ela não vai ouvir. Diz para ela: “Ei, senhora, me empresta 
o creme?”. (Pausa) Ela não ouviu? Então, grita. Mas sem perder a educação. 
Grita assim: “A senhora poderia me emprestar o creme, por favor?”. (Pausa) 
Ela ouviu? Ah, que bom... Que mão áspera ela tem. Não deixa ela tocar você 
com aquelas mãos ásperas. Se ela chegar perto, foge. Pensando bem, é me-
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lhor correr. Corre. Corre até aquela porta ali e entra. Escolhe um lugar para 
sentar e senta. Agora, espera. Espera e vê o que acontece. (Pausa) Ah! Presta 
atenção: não comenta com ninguém que lhe falei do acidente. Aqui, isso é 
assunto proibido.

Terceira voz

Está vendo aquela lá de lenço na cabeça? Aquela de tomara que caia e saia 
preta? (Um pouco sem paciência) Aquela com o espelho na mão. Viu? Ela se 
chama Milagros. (Breve pausa) Não perde ela de vista. (Pausa) Ela precisa de 
cuidado. Ainda não se recuperou totalmente do acidente. Estava no banco do 
passageiro quando o carro bateu na mulher. É. Foi horrível. A mulher morreu 
na hora. Era conhecida de todos. Deixou uma menina, que foi adotada pela 
família. (Pausa) Tem gente que diz que o acidente foi culpa dessa aí, essa aí 
que fica se olhando no espelho. (Baixando a voz) Ela teria tirado a atenção da 
motorista bem na hora que a mulher cruzou a estrada. (Pausa um pouco mais 
longa) Mas o que ela está fazendo? Por que ela está se olhando no espelho? 
Meus Deus, ela tem espinhas! Será? Cravos no nariz? Não. Ela não tem mais 
idade para espinhas. (Pausa) Chega mais perto para ver. Vai, chega. Não tenha 
medo. Ela não morde. Se aproxima dela e tenta encará-la. Faz assim: chega 
por trás e olha ela através do espelho. Olha bem nos olhos dela. Deixa ela ver 
que você está olhando. (Pausa) Ela deve se achar bonita para ficar dançando 
desse jeito na frente do espelho. Olha como ela rebola. Como ela mexe o qua-
dril. Dá vontade de beliscar, não dá? (Pausa) Mas é melhor não. Não belisca 
porque vai dar merda. Não seria conveniente provocar uma mulher que se 
olha no espelho. (Pausa) Será que ela procura espíritos no espelho? Ouvi dizer 
que ela morre de medo de fantasmas, embora nunca tenha visto um. (Pausa) 
Finge que é um fantasma e deixa sua mão roçar de leve a bunda dela. Mas 
não belisca. Só roça a mão. (Pausa) Se ela não falar nada, você pode até ir 
mais fundo. Quem sabe vocês não vão para um motel? Se ela não deixar... 
Bom, aí você pode levar um tapa. Ela tem jeito de quem bate. E de quem gosta 
de apanhar. Ela deve dizer: “Enfia a mão na minha cara, seu corno, enfia”. 
(Pausa) Continua encarando ela pelo espelho. Deixa ela constrangida. Se é 
que ela vai ficar constrangida. Duvido. Ela não tem vergonha na cara. Ne-
nhuma. Essa carinha de anjo é puro cinismo. (Pausa) Hipócrita. (Pausa) Ela 
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se faz de mocinha, mas não é. É cobra criada. Ficou assim desde o acidente. 
Virou duas caras. Acontece. As pessoas mudam depois de um trauma. Está 
vendo esses outros aí? Estão todos envolvidos no acidente. Cuida com eles. 
São pouco confiáveis. (Pausa um pouco mais longa) Mas olha bem para ela. 
Se ela encarar você de volta, não desvia o olhar. Sustenta. (Pausa) Imagina 
você lambendo as pernas dela. Você se abaixando aos pés dela e aproximando 
a língua do dedão dela. Imagina. Você lambendo o dedão esquerdo. Subin-
do pelo peito do pé, o tornozelo... Bem devagar. Lambendo a panturrilha, o 
joelho, a curvinha atrás do joelho... (Suspirando) A coxa... Imagina você de 
joelhos no chão abraçando a coxa dela em devoção, como se abraçasse uma 
imagem da Virgem. (Pausa) Ela está com cara de quem não trepa há tempos. 
Faz esse favor a ela então. Lambe ela bem e deixa ela excitada. Vai lá, lambe. 
Lambe, criatura. Não tenha medo. Lambe que ela vai gostar. Talvez ela finja 
que não, mas, no fundo, vai ficar excitada. Faz tempo que ela não se excita. 
Ela está precisando gozar. Vai, faz ela gozar. Não vai fazer? Por quê? Está com 
medo dessas pessoas todas aqui em volta? Ou está com medo daqueles outros, 
daqueles que estão envolvidos no acidente? Deixa de ter medo, criatura! Que 
coisa mais déclassé ter medo. Quer ser chamado de bunda-mole? Não é medo? 
É o que então? Vergonha? Alguém ainda sente vergonha nestes tempos? Que 
coisa mais antiga! (Pausa um pouco mais longa) Não vai lambê-la? É isso? 
Tudo bem. Você é quem sabe. (Pausa) Está vendo aquela porta? Caminha em 
direção a ela. Entra pela porta, escolhe um lugar para sentar e senta. Agora, 
espera. Espera para ver o que vai acontecer. (Pausa) Ah! Presta atenção: não 
comenta com ninguém que lhe falei do acidente. Aqui, isso é assunto proibido.

Quarta voz

O que aquela ali está fazendo? Aquela pequenininha, de cabelo curtinho. 
A de saia curta. Viu? Ela se chama Lucía. Não se aproxima muito dela. Ela 
desconfia de estranhos. Não gosta de falar com gente que não conhece. Tam-
bém, pudera, ela não tem mãe. (Baixinho, como se contasse um segredo) A 
mãe dela morreu num acidente. Foi atropelada. Isso mesmo. Atropelada. E ela 
ficou sem ninguém. Sem ninguém, pobre coitada. Acabou adotada. Adotada 
sabe por quem? (Falando novamente baixinho) Pela mulher que matou a mãe. 
(Pausa) Essa gente toda está envolvida no acidente. Cuida com eles. Eles são 
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estranhos. E cuida dela. (Pausa) Vai ver o que ela está fazendo. O que ela está 
levando na mão? Corre lá para ver. Vai, corre. O que é? Um borrifador? O que 
ela está fazendo com um borrifador? Está borrifando o quê? Tomara que não 
seja ácido. Já imaginou se ela estiver jogando ácido nas pessoas? Não deixa 
ela acertar você. (Pausa) E, se for ácido, a gente chama quem? A polícia? O 
psiquiatra? O exorcista? (Pausa) Cadê o contrarregra? Não tem contrarrega 
aqui? Que espelunca! (Pausa um pouco mais longa) Cheira bem? (Pausa) Não, 
sua anta. Não ela. O líquido que ela está espirrando, cheira bem? (Pausa) 
Chega mais perto para sentir. Vai, anda. Chega mais perto. Só cuida para 
não cair em você. Vai que seja ácido. (Pausa) Será que mancha? Só faltava 
essa: sair daqui com a roupa manchada. Será que você vai ter de ir ao Procon 
pedir seu dinheiro de volta? Cadê a diretora? E o contrarregra? Apareceu o 
contrarregra? (Pausa) E se for algo alucinógeno? E se todos começarem a ficar 
loucos? Alegres e soltos. E se perderem a vergonha ancestral que carregam, a 
vergonha do mundo, e começarem a tirar a roupa? Você vai tirar a roupa tam-
bém? Acho que vai. Você tem pinta de que vai. (Breve pausa) Imagina todos 
nus. Todos nus a sua volta. Nus como vieram ao mundo. Completamente pe-
ladinhos. (Risinhos) Seria engraçado. Imagina se as pessoas começassem a se 
tocar, a se esfregar, a se beijar, a meter a mão... Será que viraria suruba? Um 
monte de pau e buceta à mostra. Grande chance de virar suruba. Seria uma 
delícia, não seria? Você não acha? Imagina a cena: todo mundo nu, uns tre-
pando com os outros, uns por cima dos outros, uns lambendo os outros, e ela 
borrifando em cima de todos. Borrifando alucinógeno, e todos ficando mais e 
mais descontrolados, mais e mais livres. Seria legal, não seria? (Pausa) Você 
tem razão: talvez seja melhor não pensar nisso. (Pausa um pouco mais longa) 
Vai até ela. Anda. Já disse para chegar mais perto. Chega por trás e bate no 
ombro dela. Pergunta para ela o que ela está borrifando. Pergunta assim: “Ei, 
menina, o que você está borrifando?”. Talvez seja perfume. Ou inseticida. 
Aqui deve ter bastante mosquito. Em volta da piscina, tem sempre muito mos-
quito. Ainda mais com este calor. (Pausa) E daí? Perguntou? O que ela disse? 
Ela não respondeu? Ela tem dessas coisas. Não liga. Ela perdeu a mãe. (Pausa) 
Mas bate no ombro dela de novo e diz assim, com uma voz doce: “Ei, menina, 
não precisa ter medo de mim, só quero saber o que você está borrifando”. 
(Pausa) Não, não. Você não está sendo doce o suficiente. Mais doce. Assim, ó: 
“Ei, menina, não me olha desse jeito, eu não vou lhe fazer mal, só quero saber 
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o que você está borrifando”. Quando você falar, olha ela nos olhos. Mas não 
deixa ela jogar o líquido em você. Se ela virar o borrifador para você, segura 
ela. Não dá tempo de ela reagir. Atira ela no chão e senta em cima. Imobiliza 
ela. E chama a polícia. Ou o psiquiatra. Vai que seja ácido. Ou alucinógeno e, 
ao aspirá-lo, você sinta subitamente uma vontade incontrolável de ficar nu. 
Você não vai querer se pelar, vai? Vai? Você está louco para tirar a roupa, não 
é? Conheço seu tipo. (Pausa) Cuidado! Ela está vindo em sua direção. Corre. 
Está vendo aquela porta? Corre até lá e entra. Escolhe um lugar para sentar e 
senta. Agora, espera. Espera para ver o que vai acontecer. (Pausa) Ah! Presta 
atenção: não comenta com ninguém que lhe falei do acidente. Aqui, isso é 
assunto proibido.

Quinta voz

Olha só aquele lá. Aquele de copo e garrafa na mão. Está vendo? O único ho-
mem no meio das mulheres. Viu? Ele se chama Paco. (Breve pausa) Ele agora 
deu para beber. Tudo por conta do acidente. Ele não estava no carro quando 
a mulher foi atropelada. Ele estava com a filha dela, com a filha da mulher 
atropelada. Quando a menina recebeu a notícia, ela deu um berro. Um único 
berro e nada mais. Depois, ficou muda. Nunca chorou a morte da mãe. Ele 
ficou impressionado com isso. Sonhou durante dias com a reação da menina. 
(Pausa) A menina acabou adotada pela família, pela família dele, a família 
que tinha matado a mãe dela. Vai por mim, estão todos envolvidos nesse aci-
dente. (Pausa) Agora, como vinha dizendo, ele deu para beber. Será que virou 
alcoólatra? (Pausa) O que ele está bebendo? Vinho? Uísque? Conhaque? Vai 
lá ver. Daqui, só dá para ver que o líquido é escuro. Não deve ser cachaça. 
Ele não gosta de pinga. Quando quer ofender alguém, chama de “cachaceiro”. 
Acha que pinga é coisa de pobre. Ele e a família dele têm essa de se acharem 
chiques. Chiques e ricos. Se dizem classe média alta, o que, cá entre nós, está 
longe de ser rico. Gostam de se imaginar com muito mais dinheiro do que eles 
realmente têm. (Breve pausa) Chega mais perto dele para ver. Parece vinho 
tinto. Aproveita e espia se os dentes dele estão manchados. Se estiverem, é 
porque ele está bebendo feito um cachorro sedento, sem parar e há muito 
tempo. Já vi gente chamando ele de “esponja”. (Breve pausa) Vamos fazer o 
seguinte: você vai até lá e pede um pouco de vinho. Você para na frente dele, 
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olha bem nos olhos dele e diz: “Pode me dar um golinho, moço?”. Aí, quando 
ele responder, você olha os dentes dele. Se estiverem manchados, é porque 
ele está bebendo há muito tempo. Não há dúvida. (Pausa) Então, estão man-
chados? (Pausa) E o vinho é bom? Ou é desses de garrafão? A mãe dele não 
deixaria ele beber vinho de garrafão. Mas quem disse que a mãe dele sabe 
que ele está bebendo? Vinho de garrafão também mancha os dentes. (Pausa) 
Você não quis provar? Por quê? Tem medo que seja vinho de garrafão? Não 
quer ficar com dor de cabeça? Entendo. Também não beberia. Ele tem cara de 
quem baba no vinho enquanto bebe. Baba como um bebê. Fica o vinho cheio 
de cuspe. (Pausa) Por que ele anda assim para lá e para cá? O que há com ele? 
Será que está procurando alguém? Esperando alguém? (Pausa) Ou será que 
está bêbado? (Pausa um pouco mais longa) Será que ele traça todas? Ou só 
aquela moreninha ali? Aquela de saia comprida com quem ele dança de vez 
em quando. Essa aí mesmo. Está vendo? (Pausa) Ou será que ele não é che-
gado? (Pausa) Pergunta para ele. Pergunta se ele gosta de mulher. Caminha 
até ele. Vai. Caminha. Ele não vai fazer nada para você. Chega perto dele e 
pergunta no ouvido dele se ele gosta de mulher. Aproveita e cheira o cangote 
dele. Ele adora que cheirem o cangote dele. Ainda mais depois do acidente. 
Ele ficou fragilizado. Quer ser abraçado, beijado. Quer ficar no colo. Chega 
perto dele e tenta abraçar. Vai. Tenta. Não custa nada. O máximo que pode 
acontecer é ele dar um safanão em você. Mas acho que ele não vai fazer isso. 
Seria muita grosseria. (Pausa) Vai, abraça ele. O que você está esperando? Ele 
pode gostar. Chega mais perto. Faz um carinho na cabeça dele. (Pausa) Ele 
está tão magrinho. Olha o braço dele como está fininho. Precisa comer mais. 
Você tem alguma coisa aí? Um resto de sanduíche, um chocolate, pode ser até 
uma barrinha de cereal. Tem? Então oferece para ele. Deixa de ser sovina e 
oferece para o rapaz! Não vê que o pobre está fraquinho? Deve estar faminto. 
(Pausa) Não vai oferecer? Então sai daqui. Vai, rua! Está vendo aquela porta? 
Caminha até lá e entra. Escolhe um lugar para sentar e senta. Agora, espera. 
Espera para ver o que vai acontecer. (Pausa) Ah! Presta atenção: não comenta 
com ninguém que falei do acidente. Aqui, isso é assunto proibido.
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Poemapas

Os poemapas constituem o início do primeiro capítulo de um projeto editorial 
chamado Cuero para la mina & la duna dura. É um projeto baseado na apro-
priação do documento final do “Acordo Final para o Término do Conflito e a 
Construção de uma Paz Estável e Duradoura”, assinado entre o Governo da 
Colômbia e as FARC-EP no dia 24 de novembro de 2016, na cidade de Bogotá. 
O projeto é construído a partir da criação e aplicação de diferentes estratégias 
associadas à poesia conceitual, concreta e visual, com o objetivo de apresen-
tar uma reconfiguração íntima do acordado.

Os quatro poemas apresentados aqui são as quatro primeiras páginas do capí-
tulo 1 chamado “Rumo a um novo campo colombiano: reforma rural integral”.

Sendo a distribuição, posse e concentração de terra uma das causas estrutu-
rais do conflito armado na Colômbia, os poemapas buscam representar grafi-
camente o estado de distribuição e posse de terras rurais nos diferentes esta-
dos da Colômbia, usando como material o texto de cada página do capítulo. 
Com base nos dados de distribuição da terra rural por tamanho de proprie-
dade*, os poemapas traduzem graficamente a porcentagem de proprietários e 
área de território que possuem de acordo com o tamanho da propriedade rural.

Número de palavras = % de proprietários

Espaço ocupado pelo texto no mapa = % de área que os proprietários possuem 
segundo os diferentes tamanhos da propriedade rural.

Tamanho do texto: diferenças entre o tamanho da propriedade rural (Micro-
fúndio, minifúndio, pequena propriedade, média propriedade, grande pro-
priedade)

Fonte consultada: Atlas de la distribucción rural en Colombia (Agustín Co-
dazi, 2012). 
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em breve seremos aves
a coluna maleável os ossos leves 
sairemos secos da água 
as penas e os bicos impermeáveis
em direção às árvores
saberemos, por intuição
para qual direção seguir
em qual esquina dobrar
por quanto tempo esperar a presa 
a essa altura haveremos conquistado
a bússola originária 
essa que habita o peito de qualquer bicho 
fungo ou planta orientada pelo verão
em breve seremos aves
os olhos certos de caçar 
de cima avistaremos ruas e toldos
veremos as embarcações chegarem à noite
do alto das copas das palmeiras.
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II. 

dormem as mariposas 
nos troncos, floreiras 
e caixas de luz dos condomínios 
quase sempre invertidas 
descansam à luz do verão 
são como ervas, extrato do sono,  
óleo concentrado em vidro âmbar 
 
voar, desistir, voar  
sempre viradas para o sul 
as abuelas tecem  
o que já não é língua ou imagem 
mas uma noite roxa  
emprestada do oriente 
 
dentro do sono há um cais 
dentro do quarto, papéis 
as mariposas, durante o dia, sonham com a noite 
e durante a noite recomeçam 
voar, desistir, voar
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IV.

a casa era aberta à lua
e não havia espaços onde ela
não estivesse
digo casa, mas era uma sacada
uma montanha
um terraço de madeira aberto aos deuses
a casa virou uma bicicleta
e agora desliza
sobre a terra e o capim
somos todas uma só coisa: casa, bicicleta, moça
todas temos uma mesma varanda
e os pés que quase não tocam o chão
temos a estrutura flexível
e estamos prontas para o tremor quando ele vier
alguns objetos irão cair
alguns continuarão apoiados sobre a mesa.
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Dias em que somos acometidos pela cidade. 

A cidade é soberana e nós, 
seres involuntários na paisagem.

O mar, o sempre  
sentimento do que é talássico, 
báratro,  abismo.
O oceano absoluto a nos envolver,
envoltório simultâneo de ruas acanhadas e eternas.

Dias em que a cidade se sobrepõe muito naturalmente à rotina 
e nada somos senão seus viventes.

Dias em que palavras são apenas
a superfície das coisas,
e como tal as dispo 
e sigo nua,
desmielinizada.

Em: Uma Vaga Lembrança do Tempo. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.
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da dor

A dor é algo como se não fosse.
Derrapagem à beira do abismo
  (aquele como se não estivesse).
Holofote  sobre escura porção de sombras. 
Eco à revelia do próprio eu  
   re-ver-be-ra-ção
   por sobre o dia.
Fissura aberta minando,
  ora esquecida ora sempre,
  em alguma parte do corpo
  como se fosse o todo.

Dasdô?
Na infância era uma prima
e seus olhos encovados.

 

Em: Uma Vaga Lembrança do Tempo. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.
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Uma mulher 

É julho e sou uma mulher.
Sou só e nua.
Quero, sim, o fruto proibido,
rubro e teso em minha pele.
Quero a última gota, 
latejo e açoite,
o gozo impossível,
pleno fugaz (e)terno.

Não conheço essa aflição que sou eu no mais secreto.
Desfibrilação, desfalecimento, desvario que se desata.
Desejo que se desvela, nu e sem decência.
Não posso nomear o que me toma, e me reduz, 
e me arrebata,
e só, e nua.
 
O silêncio da caverna

Em: Escritos Extraídos do Silêncio. São Paulo: Scortecci Editora, 2015
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AGENdA

Decididamente não me interessam as vãs soluções,
nem as posições corretas 
–  essas respostas que a gente busca na opinião informada, 
antes de conferir o próprio desejo;
nem os dados que o banco ou a polícia já guardam por ofício,
nem como envelhecemos igual  
– por força não da idade, mas do hábito.

De todas as perguntas,
só quero reter a centelha.

Desejo saber a que horas do dia encontro no céu este azul de agora.
Desejo saber a que horas da vida há este sorriso nos olhos
       [dos filhos.
Desejo saber quanto dura a paixão pela vida.

Em: Uma Vaga Lembrança do Tempo. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.
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Imagens de Salvador sitiada

O silêncio felino destas noites.
Em Pituaçu, o artista, perplexo,
percorre os vestígios da destruição. 
A criança chora sem nada compreender.

O desconexo e longo caminho da cidade.
A cidade submersa, 
a cidade ao sol.
Seu corpo ferido.
A cidade viva e violenta. 
A morte.

Busco a sintonia possível com seu movimento
sempre tão dentro da minha própria 
pele.

A cidade emudece, paralisada.
Silêncio onde havia gritos e algazarra.
Gritos onde tudo era murmúrio.
O gato passa silencioso e atravessa o opaco 
em luvas de algodão e espinho. 

 

Em: Escritos Extraídos do Silêncio. São Paulo: Scortecci Editora, 2015
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Poema materno inacabado

Mãe é feito sangue consagrado no parto, 
o coração trêmulo. 
Memórias de mãe são como sangue.
Sangrar é anúncio, pois que mãe é matriz. 
Sangue é via veias artérias vida.
Memória tem artérias e são vermelhas. 
O sangue marca os ciclos e se lava 
com água, amor e silêncio. 
Quando a menina em susto vê o sangue, 
vem a mãe, e vem a água, 
e lavam os panos.
Pois que mulher existe entre panos,
e o silêncio é ouro.
A natureza fala por gestos e lágrimas e sangramentos,
o que também se conhece pela palavra amor.

A mãe se desdobra antes de retornar a si mesma,
em concavidades.
Agora cabe à filha o mesmo ancestral gesto 
de trazer a água e lavar 
as marcas do corpo quando não sabe de si mesmo.
E o silêncio é outro.

O cuidado sustenta o existir, 
sem palavras.

Mãe é feita de concavidades, 
colos que se estendem por sobre os dias,
e através das noites.
Nunca se ausenta a mãe das madrugadas,
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mesmo se as madrugadas podem trazer sua ausência.
Não deveriam.

Mãe nunca é ausente,
Ela transparece nos gestos e legados.

Em: Escritos Extraídos do Silêncio. São Paulo: Scortecci Editora, 2015
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milagre de Natal
 
 
É abril e eu, que mal sei rezar, 
rezo a Deus por um milagre.
Não sei se nos fere a Sua ira ou a Sua misericórdia, 
mas estamos feridos de Deus, 
feridos da ira de Deus.

O nosso coração contemporâneo é de pedra,
 mais para a pedra do World Trade Center 
do que para a pedra da Igreja da Natividade. 
Coração analfabeto, perdido de sinais 
e só entendido de semiótica. 

Queria encomendar, de preferência via e-mail, 
um milagre divino e absoluto, 
Deus ouvindo e aplacando os clamores de Seu povo. 
Um milagre que em mim aplaque esse alvoroço 
esse nó na garganta 
essa dor das faces paralisadas e para sempre suspensas,
dos olhos de criança tanques de guerra e 
“cadáveres insepultos sobre o berço do Menino”.  

Milagre definitivo, com o qual eu não tenha nada a ver, 
bem fora de mim e bem distante das dores 
perto de mim, 
tal qual águas do Mar Vermelho se abrindo ou templos 
que desabam e se reconstroem em dias. 
Mas que não seja eu o fluido, o mutável, 
a água que lava teias e dores, 
que fique intacto esse coração de pedra.
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A igreja cercada é um estranho sinal,
atravessa corpos vivos e mortos
percorre infovias e me faz, hoje,
perplexa, 
rezar. 

A igreja cercada é um milagre.

Em: Escritos Extraídos do Silêncio. São Paulo: Scortecci Editora, 2015. Texto que nasce de um diálogo 

intertextual sobre o cerco à Igreja da Natividade em Belém, em 2002. Wilson Senne me escrevia 

sobre esse fato e referia-se aos “cadáveres insepultos sobre o berço do Menino”.
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INSETOS SAGRAdOS

I

Foge que eu te sigo com pés de ferro quente 
E acendo as córneas das tarântulas machos 
Apropriando-me dos seus espectros 
Escolha os sinais, as zonas de êxtase 
Crave na pele a morfina não desejada
 
II
 
Lápides de ouro dos insetos sagrados 
Enfeitam os túmulos inférteis 
Explorados pela santa fé, comercial 
(gordura saturada) 
Coloco meu elmo enfeitiçado 
Meu caleidoscópio preenchido de tulipas 
E lírios e mini rosas e mosquitinhos azulados 
Para escolher os sinais, o caminho do calvário 

III 

Foge, que eu troco os vestígios litúrgicos 
Os pigmentos amalgamados nos corações 
Fragmento a desmemória e suas flores sonoras 
Aleatoriamente, ocultando morcegos, gatos, 
Pássaros, rochas, mulheres iniciadas 
Cooptando volúpia para paixões configuradas 
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cOlmEIAS lINGUÍSTIcAS 

I 

Não escapar dos bilhetinhos de amor 
Copiados das cavernas com resina e carvão vegetal 
Sem ninguém por perto para revisar 
Fóton de antigas fotografias, retocadas 
Pelos gens guardados para novos universos.

II
 
Não escapar do inferno sem salva-vidas 
Demarcando com argila os sacrifícios corporais 
E com silicone as divindades fúteis 
As vaidades performáticas, sem escrita 
Façam saber! Não escapar da tela virgem 
Tela mental dos humilhados (reluzem em pó e fuligem) 
Nos balões infláveis, nos balanços dos parquinhos infantis 
Na órbita planetária do saber irracional 
Que embala o ódio e seus pertences. 

III 

Mãos prediletas descansam fálicas nos riachos 
Infiltramos no húmus da normalidade aparente 
É um acumular de medusas para os insetos 
Para a fila da indiferença e seus espelhos sem reflexo 
É um destruir de doces angelicais para 
os que não foram velados nas guerras 
Desmancham-se em colmeias linguísticas 
Representando em um teatro de Arena 
Pitadas de dor, anéis de espinho e manto miraculoso 
Um espetáculo multimídia, aquático 
Permitindo-nos caminhar sob as águas.
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PRImAVERA dESÉRTIcA 

I 

Apodreço como um pássaro veloz 
Pequeno clamor inofensivo 
Um cisne mitológico recortado do latão 
Tenho eco embalsamado no pranto 
E conflitos aromatizados com anilina 
E sede de águas dos potes das fontes límpidas. 

II 

Devoro a órbita dos elefantes fêmeas 
Transmitindo a extensão do real 
As vestes vermelhas da ambição 
Em uma primavera desértica 
Onde as cabeças firmes, são mestres da insolência 
Mas os dedos de pântano são iguais 
Escondem em negras conchas, pérolas. 
Vísceras, pêssegos maduros e pinturas eróticas 
E sóis vividos e capturados por mãos pueris.

III
 
Somos animaizinhos visionários 
Familiares ao desprezo, à simulação, 
À sátira dos predadores 
Desarmados de instinto no combate com o outro 
Somos a intervenção, o fio do texto sem escritura 
Experimentando os sabores de nossa própria barbárie 
Armazenando cordões umbilicais milagrosos 
Para serem gastos pelas crianças que foram negadas.
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ANJOS mETÁlIcOS 

I
 
Destituir-me dos beijos esquecidos 
Do despreparo para a morte súbita 
Cessar as pulsões de uma heroína em vertigem 
Em seu deleite de longevidade 
Vou seguir os anjos clorofilados e sugar a seiva das matas virgens 
Reunindo reverências e versos órficos 
Para a epifania das atividades ecológicas.

II
 
Gestam demônios, rejuvenescidos de tanto existir 
Com seus juízes de ouro e brincos de rubi 
Proclamam o culto das reproduções em série 
Com louvores de titânio para a finitude 
Essencial, nosso desempenho mercadológico 
Ao trair sentimentos e desalinhar os sonhos.

III
 
Consumir-me em biocombustível, em urânio puro 
Expondo-me aos banquetes dos laboratórios 
Beber o veneno assexuado de suas espadas 
Numa polifonia de ratos, células tronco e radiação 
Carrego um baú de ossos e os grãos inorgânicos 
Da insensibilidade cresce nos pomares da vaidade 
Carrego os vivos dentro de mim 
cristalizados pela imagem de asas 
Pela cristalização das metáforas da verdade 
Para que eu não seja confundida 
Quando do chamado dos céus. 
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BEIJO cATÁRTIcO 

I
 
Cavalgo num mar alquímico, cintilante 
Acorrentada como a escrava Anastácia 
Como Prometeu para as negras terras 
Sem imagem-tempo 
No umbral da existência 
Adiciono água, vinho, algas finas e ar atmosférico 
Penetro nas posições oficializadas, nos porões 
Nas alcovas dos reis e seus despojos.

II
 
Apresento-me nos templos clandestinos 
Pagando o preço da compaixão dos justos 
Organizados em gráficos, trocados por cobre 
E moeda miscigenada, sem peeling 
Rompendo a liga das pedras 
A importância dietética diante da vida 
A resistência das veias, do náilon hermético 
Das flechas com seus arqueiros imóveis 
E a pressão dos dias carbonizados pela maldade. 

III
 
Cavalgo, colidindo com besouros dourados 
Eréteis, acobertando falsos sacerdotes, temerosos 
Escapando do controle de natalidade 
Das maquiagens artificiais que emplumam almas 
Dos reinos vegetais, com os pés ungidos, asfálticos 
Pêndulos proféticos, saliva de esfinge 
E beijo catártico. 
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cONcEITOS BlINdAdOS 

I
 
Nego o sumo, as lições de tirania 
As drogas dadas às mulheres não equacionais 
Violadas por falos descontínuos, inaudíveis 
Não inalam o declínio do sol, infectadas 
Por sistemas microscópicos, por rosas brancas inseminadas, em conserva, 
espalhadas, decompostas 
Igualando seus corações que de tão pássaros 
Quase não batem mais. 

II
 
Conceitos sexuais estão blindados sob luz silenciosa 
Estamos impressos nas fendas das grutas 
Nos pergaminhos guias, nos mapas de sangue e cinza 
Na clausura dos grandes lábios, na ceia dos miseráveis 
E recomeçar do zero, da aritmética dos possíveis 
Na expropriação da via láctea e do grão de areia. 

III
 
Nego as ervas que enganam a fome 
Os corpos solidificados pelas modas descartáveis 
Ilegíveis, escravas nuas digitalizadas 
Pela ação corrosiva do tempo, pelas proteínas dos colos frios e suas criptas 
multicoloridas, são formulários preenchidos à mão 
São mercadorias resistentes ao magma da santidade 
De reclusão servil, sangue estancado 
Preparam as futuras mães para a imperfeição.
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felinos

todo gato é temperamental
e sabe de suas sete vidas
não é recomendável esperar
qualquer gesto de subestimação
dessa figura compenetrada
porque o gato não engole nada
o gato é a péssima experiência
de se conservar bons grados
não esperem nada do gato
ele já sabe que o mundo é pequeno
e que já foram cometidos
tantos estragos
e que a vida é uma cilada
e que a cidade é uma espaçonave
e que seu dono é ele só
intacto, veloz e impassível
porque gatos são ingovernáveis
o resto é apenas a história humana

el
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automedicação

um verso solto
sem pauta
sem cabeça
sem cabimento

um verso alastrado
de memória etérea
sem forma
sem pigmento

um verso para compor-me
por dentro
aflorando o cosmos
clareando o tempo

um verso sem eira
sem inteligências
apto para ser tecido
de vento

um verso íntimo
sem valor literário
livre de grecismos
oco de fundamento

um verso para desprender
as rédeas do pensamento

el
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o espectro de clarissa

um poema é pouco
uma flor é mínima
a terra é pequena
o tempo é exíguo

um jorro de fonte
um tesouro encontrado
um arco-íris na janela
um canto de ave extinta

são apenas formas, eventos
parafernália inútil
diante do imensurável
sentido da sua presença

el
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cantares 

se sei de outras coisas 
além do mar se desmanchando 
aos pés dos castelos 
além das mãos de clarissa 
untadas no guache 
dos cavalos-do-cão 
das pastilhas de ácido 
dos pequenos objetos 
empilhados na memória 
não estão em mim 
não estão sequer aqui 
não estão nalgum lugar 
que não seja nas curvas 
centrífugas e vertiginosas 
dos anéis de saturno
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de rios e esperas
                                                para morena

saber do rio, dos seixos, do fluido torrencial
de tudo que ele traz no bojo do tempo
das sensações etéreas que arrastam imagens
do peito transbordado de esperas
e pétalas amalgamadas, fundidas 
e paginadas na nossa história

saber da pele clara, da textura lunar
das gotas a escorrerem levemente 
pelo teu dorso
entre poros e pelos
a um delta 

saber do menino ribeirinho
fisgado pelo perfume
dessa poesia disforme e inquieta
que te habita até o teto

saber de nós na correnteza
a deriva... no vento, na vertigem
na volúpia da vida

é aportar na fundura 
e mergulhar na certeza
de que somos peixes
bastantes para voar 
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galope

tocar paladares
tecer luares, aquecer olhares
implodir gametas, estourar espasmos
deflagrar orgasmos, a sete palmos
acima da tez, da languidez
da prostração, da aceitação
do hálito azeite
de todo deleite
derramado, aproveitado
num ato átimo
rasgado
contra a parede
beber a sede
sugar a seiva
morder a relva
domar a selva
sorver a pétala
liquefeita, tombada
eriçada, tosada em lâmina
palatal, seminal
passional
sobrelingual
feito animal
em pelo
no vão do espelho
trotando a esmo
porque só ama
quem come inteiro
e lambe as sobras
do desejo
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ilembranças de quando estou vivo

O sabor do seu beijo na madrugada
com mistura de rum, cigarros e outras salivas.
Ela canta meio bêbada
e o seu hálito se mistura, também, com as gotas do orvalho.
Por sua boca entram, ainda, os primeiros raios do sol,
trazendo poeira de outros mares.

Subimos as escadas,
os degraus gemem com o peso dos meus pés, enquanto ela flutua.
Estou perdido agora, e te peço, senhor, não me salve,
porque minha perdição tem história,
e não quero negá-la,
ainda não.

No assoalho de madeira,
o negativo da janela
feito em luz
avança
mili
      metri
              camente
                          até minhas sandálias de dedo;
as suas ficaram lá fora,
preparadas para partir,
quando chegada a hora.

Ela traz a mesma textura de pele dos tuaregs,
os mesmos poros curtidos pelo sol do Saara,
o mesmo olhar lânguido de água profunda.
A mesma saliva de noite,
que mistura tons de cerveja, leite
e cigarros de haxixe.
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Tenha cuidado,
ela diz,
há heróis e vilões em mim...
em proporções de arranha-céus e abismos.
Tenha cuidado com este espírito que não pede preces 
nem velas,
nem tem preferência por azar ou sorte.
Tenha cuidado,
porque nunca saberás se meu choro sem lágrimas
é verdade, remorso ou fingimento.

Não jogue flores no meu coração ateu,
ele não vê o teu deus que está lá fora.
Ele só acredita no deus que está dentro de ti,
vivo, intenso, cheio de feitos impossíveis.
Este deus que é só teu,
único,
       singular,
                  finito.

Não ame o vento,
ela diz,
cada encontro pode ser uma despedida.

Ando pelas mesmas ruas que caminhou João Cabral.
Com uma única diferença:
já não está aqui, Carmen, a sevilhana de cabelos morenos,
que me fez adoecer de saudades,
que me fez murchar como as flores sem água,
como os membros sem sexo,
como a paisagem sem luz... 

João amou a cidade como uma mulher
e eu, o contrário:
Carmen era Sevilla,
e Sevilla era estrangeira,
como eu.

Revista organismo vol 8.indd   106 20/05/2019   10:50:08



Às vezes, ela vem com nomes diferentes,
olgas, alfonsinas, violetas, helenas, ninas
ângelas, fridas, clarices, leilas, cecílias;
diferente e igual, 
outra e a mesma,
sempre.

Antes de dormir, recito o poema sobre meu pai morto,
que ela tanto gosta.

E então, desvaneço, pela centésima vez,
até que ela volte, ao anoitecer,
e me devolva a vida,
para novamente matar-me,
ao raiar do dia.

Ela volta, sempre,
quando o tecido dos lençóis começam a ferir-me a pele,
quando o ar dos meus pulmões se transformam em gás.
Ela vem, quando meu suor começa a se transformar em ácido
e minhas lágrimas começam a esfriar como a neve.
Ela vem, me beija, e me carrega nos braços,
como se eu fosse o deus pagão
dos seus desejos.

Ela tem entradas que guardam outras entradas: úmidas,
densas, estreitas, infinitas, violadas e virgens.
Penetrá-la é mergulhar em um milhão de entradas,
um labirinto de cheiros, temperaturas e noites
quando nos amamos ela grita com alegria e a inocência das entregas
com o desespero de quem devolve,
obrigada,
um país conquistado.
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Quando ela vai,
leva as fotografias das paredes,
o fogo da lareira,
o livro de João Cabral.
Leva o doce de marihuana
e faz com que se cale o saxofonista estrangeiro
que toca no quarto ao lado.
Quando ela vai, leva o espaço,
a realidade,
o tempo.

Eu volto a piscar como a lâmpada do quarto,
volto a girar como o ventilador do teto,
volto a pousar como a poeira nos móveis.
É o sinal de que se instala,
outra vez,
a longa espera…
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A SEXTA cENA dA SERESTA

Para onde teus olhos miram astros e,
Astreia estreia Ateu, o Destronado, Mirastros, o Maestro 
                                                           levará a sua orquestra
e ouverás então
fragmentar-se a tua seresta.

                                        (Será esta a sexta cena da seresta
                                        a adestrar a alma destra do maestro;
o astro sem modéstia 
o qual regê-lo aqui me presto, com o pretexto de
trazer-te a tua janela?)

Cacos de astros cairão em tua janela   
– e já nela estarás – e cá irão brindar-te,
e cantarão os contos do maestro à ilustração do poetastro,
e ao sestro restaurarão a tua seresta!  
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dIVERSAS VEZES dIVERSOS 

Diversas vezes de versos
eu construo o meu castelo, diversas vezes
voo às torres onde ensaias Otelo e
                  a solares um cello me dizes: 
“Ao tê-lo me lanças ao inferno! (dantes 
Dante recebia-me  
com flores inodoras 
                                    e dores duradouras
embrulhadas em seda.
                                           Ora recebe-me
com aspas e espadas
afiadas em ásperas esperas)
                         Nada me faz mais austera! 
As férias de Rimbaud
naquele antro onde eu entro
a gozo e canto quando às torres me visitas
são eras de tormentas à arte 
                                   consagrada, bendita,
a frases sonolentas 
em páginas malescritas, discretas: 
(nada grita entre uma&outra letra
numa escrota escrita!) 
                                    aprendi a desprezar
a borboleta com o voo letal
do vil poeta, com suas asas pretas, aprendi
a não voar em linha reta, a desviar 
                              a rota 
a atirar-me roto da palavra certa.
Aprendi as sendas tortas!”
Diversas vezes diversos
ouço-te em soluços a narrações inquietas
e minha lira-arquiteta – às tuas tetas –  
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                    arquiteta o  
teto a tato, as torres do meu último castelo:
o verso tezturado do poeta.
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ASAS dA FÊNIX 

Asas da Fênix que se fixa 
à ação da poesia – fixação dos deuses!

Antro onde eu entro 
e em seus cômodos me acomodo: 

às vezes com medo, por outras, com modos.

Nada de incômodo no modo comum
como me porto ao adentrar pela sua porta.

Plumário antro que me acolhe 
e acalanta a minha volta...
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Em TRÁcIA PAGAREmOS POR ISSO

Essa sela sem marca, sela sem selo
        sela;       marca                     o
nosso carma marcado murzelo. 
                                                     Zelo por nós 
às sendas de Ápacam em fugas,
                             pégaso fugaz 
que se nega a refugos 
que refúgios sonega. Negra estrela
                                  cujos cascos 
                                  trincam astros
e troteiam sobre ômega 
nessa mega fuga
que ora empreendemos.
                                                     Zelo por nós
Zelopolos, apoloníaco murzelo que
me te conduz 
em fugas como essa,                 que
te me conduz
                                                   para longe 
de Évalo, o vão cachorro caçador
de letras brutas, letal para o poeta!
                                                     Zelo por nós
em alfa a divisarmos beta. 
Bato o velo, (a velar-te os pelos
sob a sela, 
                                 sela sem marca, 
                                 sem selo,
                                 sela que marca
o nosso carma marcado murzelo)
velo de ouro do real carneiro 
que imolei na Grécia. Em Trácia 
                                         pagaremos por isso,
por três dias,
jogados às traças, negaremos a pressa…
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ENTRE lIVROS INdElÉVEIS

Midera foi-se com a sua foice de vidro,
ceifou o que me dera, Déreme,
                                   devido eu duvidar
da vã quimera
que mera, Dérame me dera. Eram 
meras Homéricas Dérame e Midera, 
                                         porém, astutas, 
às tantas das manhãs apacamaicas
saíam em seus cavalos âmbares
a galoparem por sendas insondáveis,
livres entre livros indeléveis,
         entre leves lidos livros
                                             livrando-me
dos danos que Delives, o Desdém,
desde dantes me impusera.
                                      Dera-me Midara, 
a Visão, a palavra-seta
que cita a voz de Dérame a prever-me 
a um livro vão – por que não cri na deusa 
mera? – a citar Midera como a deusa
          que me dera a visão
          que crer em Dérame.
Quem me dera    ter vivido   esta ilusão...
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Um minuto de silêncio

estão proibidos os superlativos
não é tempo de exagero

tudo deve ficar contido
como uma bomba ou grão

mesmo os sonhos cabem 
dentro de comprimidos

no máximo substantivos
pra dizer o mínimo possível

é tempo de contenção dos juros, das juras
sem excesso nem promessa

nada deve ser muito, nem mito
proibido andar fora da faixa de pedestre

cachorros na coleira
velhinhas apressadas pra prece

estão rompidos os compromissos
com a alegria a fé e outros deuses

é preciso um minuto de silêncio
para velar ou valer os vivos

não adianta correr
se carregas no corpo o precipício

só o que for preciso, e preciso
é permitido, nada a mais ou a menos 

Por favor, parem de falar,
façam. Silêncio.
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Auto-ajuda 3
 
o amor que não deu certo
mas continua perto como
fantasma sob o mesmo teto
ou todos os paliativos que
amortecem o perigo de estar vivo:
comprimidos, gastos, filhos
tudo que simula sentido
dando qualquer engodo ao
meu corpo negro e gordo
tudo que escoe essa fome
de dar à vida um sobrenome
é uma pule premiada uma porta
nesse “vivo ou morto” o que im-
porta de um jeito ou de outro
é preencher o vazio a socos.
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Itabirana

a vida 
simples ou abastada
é besta e basta
– como pra bom entendedor 
meia palavra –
mesmo um bastardo
filho ingrato como eu 
sabe 
que essa bosta de vida
paga-se e se apaga
com o que dela
já sabemos
um gole a mais ou ameno
não vai além 
nem aquém 
dessa 
gota diária de veneno.
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diário do hospício
a Lima  Barreto e meu pai.

meu pai fala com deus e satanás 
sem parar apara seus mil pecados mas
não há alforria nem paz no perdoado

cumpre a sina sem cura nem curativo
sem alívio de morfina ou comprimido
- o infarto de todos os instintos –

bicho que perambula pelos becos
escuros da memória sem órbita 
nem agoras num tempo sem duração

nem coração nem pensamento nenhum 
cimento que segure o corpo inteiro
só o balançar: vento no despenhadeiro

do quarto para o sofá mil enredos
negros acorrentados saem do banheiro
atravessam a sala e entram no espelho

o semáforo apagado abre o trânsito
para o transe - corpos são exumados
gentes se movem nos porta-retratos

impossível sentir os sentidos 
do que não está mais vivo - andar 
é pisar em cacos de vidro - firo-me

vou mandar rezar missa domingo levar
o ebó lavar o corpo exorcizar o morto 
deixar a memória ir sem virar escombro
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VOO

SE   CORTO 
A      ASA 
DAS  PALAVRAS
ELAS  FICAM 
SEM  PALVR
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Frutos Estranhos

Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Strange Fruit, canção interpretada por Billie Holiday.

No tempo possível,
talvez na chegada da noite enlutada
os frutos estranhos serão colhidos.

Alguém romperá o talo desnatural
que lhes enlaça o pescoço
e lhes suspende como frutos negros,
estranhos, 
à beira  da clara estrada.

Alguém enterrará fundo os frutos: sete palmos cantados
num aleluia que abre as portas do céu
como quem mostra o caminho secreto
para o quilombo possível.

No ventre terroso e úmido de breu,
os frutos estranhos criaram raízes enormes
e cresceram altivos, como árvores brutas
que à noite entoam lamentos e juram voltar
numa revoada de violentos fantasmas.
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mitologias
 Para Luíza Bairros (*27.03.1953/+12.07.2016)

Ela adentra a sala luzidia
e sua longa asa negra fere o vento.
Parte do que nela brilha veio no porão tombadilho,
parte se fez de estrelas despedaçadas
do que resta, nenhum mistério explica.

Ela adentra a sala e sua voz robusta redesenha o dia.
Dizem que ela engolira pássaros,
e suas penas ficaram para fora, 
compondo um sorriso feito de voos leves.

Ela adentra a sala como uma deusa liberta.
e nas suas mãos se acende um fogo intenso,
nos seus pés moram tempestades,
e ela anda, abrindo com o corpo miúdo,
estradas Ogunizadas na forja da vida.

Um dia, ela abriu uma porta e saiu da sala
como quem vai buscar um livro, e não retornou.
King, Malcolm, Angelou, Lélia. Luíza não morreu.
Cobriu-se do segredo que transforma certos ancestrais,
em Orixá. 

*Luíza Bairros, intelectual e feminista negra, militante histórica do Movimento Negro Brasileiro e 

Ex-Ministra da Igualdade racial.
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A partida 
         Para José Carlos Limeira (*01.05.1951/+12.03.2016)

  “Se Palmares não vive mais/
 faremos palmares de novo.”

Do dorso do poeta nascem borboletas. 
No seu peito, uma selva encantada. 
Que serão de suas mãos leves 
flutuando no nada? 
E seus olhos fechados, 
terrivelmente abertos para dentro 
como uma porta que batesse sem vento, 
como janelas silentes, mal-pintadas. 
 
Que será de sua falta incrustada no vento, 
no tempo, nas horas desencantadas? 
E as musas vindouras, coitadas, 
não terão o dom de lhe fazer nascer, 
na língua, 
palavras. 
 
O poeta se foi e agora caminha numa nuvem macia. 
Recita os poemas de boca calada, 
no puro gesto de ser estrela. 
O poeta se foi como o fogo, se queimando devorado. 
Foi-se, e no ar se move sua ausência crua. 
Foi-se, e as palavras permanecem vivas 
Como baobás plantados na nossa alma.
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NOmAlI

                  “O filho que não fiz/ hoje seria homem.
                    Ele corre na brisa/ sem carne e sem nome.”
                                     Carlos Drummond de Andrade

Ela não virá. 
Sua presença ficará dependurada no céu das possibilidades.
Como a música que leva o seu nome,
ela será bela e fluirá de uma ausência encantada.

Enquanto ela não vier,
flutuará no horizonte uma menina esguia.
Seria aquele o seu nariz?
Teria ela os meus quadris?
Como explicar a ela:
filha, todo amor é por um triz.

Sabemos que ela não virá 
e sua ausência preencherá as madrugadas.
Levantaremos com os ouvidos exaustos da ausência do seu choro
dos meus peitos brotará um leite de esquecimento
e cada dia seu será repleto do silêncio deste nome.

Enquanto ela não vier
seu não-ser devastará a terra
e nada mais que se plante, se erguerá 
sem que a sombra desta dor marque as colinas.

Nós seguiremos,
e seremos um para outro o que é feito do vento nas Maresias. 
A falta dela preencherá todos os dias 
e nosso silêncio perdurará como as pedras que ferem a Água, 
Até o dia em que,
apaziguada, 
ela venha dilacerar o mistério do seu próprio nome.
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Eros e Psiquê

E então dei-me conta de que não sei de suas mãos.
 Há peso nestas mãos de pássaro?
 Há guelras perfumadas como as dos peixes?
 Há estrelas, como na sua boca?

Apenas não sei.
 Limito-me a saber do cheiro de sua virilha,
 De como ficam seus cabelos presos,
 nossos sonhos soltos.
 Sei já o nome da nossa filha,
 cada dobra pequena de nossa música,
 mas, de suas mãos, nada vislumbro.

Não sei como se tecem, em fios,
 os labirintos de seu destino.
 Serão elas quentes quando,
 finalmente,
 se trançarem nas minhas?

{Sei que elas, quando dormem,
 aninham sua orelha 
 e ali devem filtrar sonhos menores.}

Mas penso se seu dedo mindinho
 conversaria com o meu.
 Se seu braço guiaria, na frente, os nossos.
 Penso na grande lacuna de que padecem minhas mãos,
 lançadas ao desamparo de não saber das suas.

Todas as noites explico às minhas mãos
 que temos enlaces maiores 
 e que todo peixe escorrega aquoso por dentro da Água.
 Que é assim mesmo,
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 que elas não se afobem,
 que o peixe nada, mas é na barriga das Águas.

Mas não há remédio.

Eu durmo, exausta, e elas permanecem insones,
 bárbaras, 
 tecendo um manto inteiro,
 todo feito de véspera.
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Eu disse 
que não me moveria daqui
antes de ser curada 
pelo seu olhar
seu andar
seu furor
seu esmorecer
seu partir

e ficar

Eu disse que lamberia seus testículos
e beijaria sua vulva
sumiria no mundo
me transportaria para um outro
para uma esfera menos hipócrita
menos tola 
e ainda assim
sedenta

Eu disse

mas os tártaros chegaram 
e nos arrastaram
para um país de lestrigões e ciclopes
ao encontro dessa sombra mínima
adormecida sobre leves
e pesados bíceps
(inútil veludo
a velar 
nossas minúsculas 
mortes)
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Eu disse, eu digo: amo
Lá fora, incansável, a servidão
adormece
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doravante

Também sou fugitiva,  T.
Escapo porque escapar 
é meu anacíclico rito
meu odor de vida
meu estuário.
Depois 
estarei menos miserável
e mais justa.
Perdoarei essa linguagem
(sem ornamento) 
essa sombra que me segue
mas se desvia
sedenta de libertação.
Lá, onde os cascalhos arfam 
o enigma se fortalece
mais e mais.
É isso, T., dilapidada escapo
pelo túnel de chumbo que o destino aponta.
Alhures eu me tenha de volta
e a mesma dança de antes 
cresça em alegria e exílio 
celebrando bosques.
Doravante, os amputados 
caminhem.
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cássia. Janis. Nina

Deliciosas mortas cantam nesta casa.
O delicado espelho revela 
o que se apagou por hipocrisia
acidez
babaquice
indulgência
horror.
Deveríamos vir aqui mais vezes
neste lugar onde a gentileza 
é uma montanha que desmorona 
e se ergue a cada festa
devolvendo aos olhos do mundo 
o pequeno-grande sol
– seu primeiro filho.
Somente aqui 
(não mais em nenhum outro lugar)
deliciosas mortas reinventam 
a vida.
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de inútil beleza

Após o terremoto, o rio será atravessado,
frações de veneno serão espalhadas 
para afugentar as cobras,
raízes de gengibre serão colhidas
em profundo silêncio.
O amor se banhará em ervas
e retornará da infância 
com o seu verdadeiro nome,
saberá a origem de toda planta,
o odor de todo gozo.
O amor pertence ao amor,
isso ninguém lhes rouba,
nem mesmo sentenças de morte 
proferidas por bestas assassinas 
em horrendos tribunais.
Sempre o amor olhará para o amor 
e estilhaços de inútil beleza 
se soltarão da intimidade do solo.
No ressoar de suas asas, a verdade surgirá:
não se separa o amor do amor.
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No lugar de uma prece

Mulher-faca, onde fica sua morada
sua casa de seda e címbalos
construída antes do início dos mundos?
Quais bombas destruíram aquelas paredes 
de silêncio e gozo quando éramos somente 
alegria e luz, quando nenhuma dor nos atingia 
e somente a beleza enamorada 
derretia-se em gentileza sussurrando: 
O que existe já havia existido. 
O que existirá, também já existiu.
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Aquela que tudo vê

Ela está mais veloz.
Desnuda-se cega em velhos cárceres.
Somente sem olhos pode ver 
o que a morte esconde. 
Ainda ouve na noite: 
Ela está velha, não é mais menina,
não menstrua mais, deixou de sorrir,
não sabe mais chorar.
Engano.
Seus olhos dizem: 
A vida é um sino.
Cada badalar com sua lágrima
seu éter, seu hino.
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OdARA
           

Tomara que venhas desfrutar da seiva que acomodas nos labirintos
de Teseu e percebas o Minotauro ácero que procuras; 

Tomara que do casulo metamorfoseie a borboleta que esvoaça
ao entorno do botão e desabroche em flor o perfume que ocultas;

Tomara que as tâmaras ao deserto lançadas venham cobrir-te do néctar
dos deuses num oásis de plumas e reneguem as miragens inodoras ao Saara;

Tomara, oh esfinge subsaariana, filha das trevas e do trovão, que o cetro de 
Rainha te sejas concedido com o unguento santo que te consagras fêmea;

Tomara que dos Andes o condor te solte um grito sânscrito que reverbere os teus 
sinais dos dias de cria;

Tomara que a água benta que corre do Jordão possa santificar tua aura de 
encantos e verbalizar o cântico de Vishuddha da tua garganta em fala;

Tomara que os agostos venham anunciar a primavera e o pipocar dos milhos de 
Omulu desfaçam as chagas dos invernos e temporais;

Tomara que uma réstia apenas seja o brilho dos teus olhos quando na penumbra 
dos lençóis de alfombra te entregas em delírios e miçangas;
Tomara que das parreiras o sumo seja a cepa do melhor vinho e derrame em taça 
para sorver degustando o que foi maturado pelos anos em desalinho;

Tomara que a pira encendida em Olímpia atravesse os mares nos braços de Egeu 
para debruçar o buço na pelve e derramar a chama;

Tomara que os jalecos sejam a proteção aos gravetos quando pelos sertões 
levarem o trote os vaqueiros e esbarrarem na rês em cio;
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Tomara que os ciclopes possam carregar-te nos braços e nas alturas borbulhar em 
flamas d’ouro o que melhor de ti possa eclodir;

Tomara que a resposta seja vaga e vagueie sem luz como um vaga-lume a sinalizar 
o eu de ti fugidio;

Tomara que o abandono seja temporário e os peregrinos possam acercar-te dos 
templários ao furtivo ataque do amor;

Tomara que as estrelas façam rastros e em noite de lua minguante possam beijar 
teus pés pequeninos e negros e alumiar a imensidão do Cosmos.

Tomara...
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corpo morto de meu pai
 
Sobre o corpo morto de meu pai,
os muitos lapsos desintegraram
e toda consciência se elevou diáfana
na tarde de um domingo sem fim.
 
Mas tão imorredouro era o corpo sem vida,
tão farto o sangue na carne insepulta,
que nem o fluxo do soro estancava
(pouco convencido das veias jazidas),
nem a bexiga morta deixava de mijar.
 
E tão esfuziante era o corpo morto
na rubra intimidade a apodrecer,
que as paixões mais assombrosas do mundo
desejaram ali se abrigar:
suplantado estava o indefinível hiato político,
também o preço do gás,
o vigor dos verbos guardados,
o ranger das portas, o cão mudo com fome,
também as provas de amor,
também toda lágrima e todo riso,
também qualquer presságio
ou sintomas de beleza distante
ou qualquer “como vai?”
a fulgurar na manhã vulgar.
 
Somente a humanidade incauta
que exalou do corpo morto de meu pai
é o que é para sempre.
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Os vãos da casa explodem em desejos,
inaudíveis, violentíssimos,
que escorrem das paredes antigas,
que saltam, devastadores, da boca dos indivíduos
e tudo se amalgama desde o quintal à varanda:
a Avenca tem um mistério.
 
Uns guardam a beleza
no silêncio do sorriso que se insinua.
Outros guardam a diabólica inconsciência,
convidam a morte para dançar na casa antiga:
a Avenca tem um mistério.
 
“Ela tem mistério.”
Diz para si uma velha enquanto eleva a planta,
sua perna direita sangra
porque viver é arriscar-se.
 
A velha reza
e a gramática dos desejos vem-lhe inundar
o corpo soturno
que sufoca e transpira:
a Avenca tem um mistério.
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    Para José Carlos Limeira
 
Meu corpo filtrava desesperos e alegria,
se insurgia no coração das horas livres.
Meu corpo evadido resultava de coragens múltiplas,
de ternuras errantes, e eu te invocava
sob o afeto das paixões conjugadas.
 
Solto, grávido de tanto horizonte,
meu corpo vibrava em vermelho,
fazia a roda dançar no ritmo primordial.
Dispunha o fértil ouvido à palavra fecunda
e, combatente, eu te invocava no brilho da navalha.
 
Me embrenhava por matas noturnas,
abrigava tua luz em minha boca,
lambia o segredo puro dos céus
e sentia escorrer o signo libertário, motor da existência.
Ia te pedindo a bênção enquanto
agradecia por tantas inconsciências,
mergulhava fundo, abocanhava doze búzios,
ali me adivinhava na forma viva da força.
 
Assim despachado, sentia os ossos tornarem aço,
a pele do corpo, descolando-se da carne, virar rocha,
e a gordura, que havia no íntimo, verter a lava do vulcão.
Enquanto toda Memória se espelhava
e eu me integrava ao sonho,
via, perplexo, se compor esse meu duplo
num encantado monumento de linguagem.
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       Para Rita Santana
 
Ai de mim,
maniqueísta que fui,
dei de rolar na cama
a julgar-me diabólico.
 
Ai de mim,
que, em lúgubre estupidez,
dei de calar os sagrados sons
dos desenhos de minha alma.
 
Ai de mim
que, com pés santos, quis contornar
a cartografia dos homens.
 
Eu ouvia – e recalcava – os outros sagrados.
Ai de mim, tolo no calvário,
dei de comprimir os pulmões
em esquálida opressão.
 
Ai de mim,
que desconhecia o mistério
a soprar nos ouvidos,
a fundar, nos meus vazios,
outras impressões de consciência:
coisas de ancestralidade.
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Nasceu num dia mouro
e de muita chuva.
Passaram os anos, veio o estio,
mas chove, ainda, na terra de suas lembranças.
 
Ele se inunda nestas águas desesperadas
a que chama amor,
sorve as luzes, filtra os calores,
produz novo gás e funde-se ao barro
onde a chuva salpica memórias retorcidas.
 
Nasceu num dia qualquer,
de hora e brilho quaisquer,
e à revelia das estações,
insiste em renascer livre todos os dias.
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organizadoras

marília garcia

marília garcia é tradutora e publicou, entre outros, 
os livros Engano geográfico (7letras, 2012) e Câmera 
lenta (Companhia das letras, 2017), pelo qual rece-
beu o Prêmio Oceanos de Literatura.

rita santana

rita santana é atriz, escritora e professora 
de Língua Portuguesa na Rede Estadual de 
Educação do Estado da Bahia. Em 2004, foi 
uma das premiadas no Braskem de Cultura 
e Arte para autores inéditos com o livro 
de contos Tramela. Logo depois, o seu li-
vro Tratado das Veias (poesia) foi publica-
do pelo extinto selo Letras da Bahia, em 
2006. A Editus publicaria o seu Alforrias 
(poesia) em 2012.  Participa da antologia 
Outro Livro da Estante organizada por 
Herculano Neto e publicada pela Mondron-
go em 2015, com o conto Ondas, Trânsitos e Trilhos, além de ter 
o seu poema Adusto publicado na revista organismo, projeto do 
Editor Jorge Augusto, organizada por Ederval Fernandes e Alex 
Simões. Em 2015, participa da FLICA, em Cachoeira. Ainda em 
2016, participa na Colômbia do XVI Festival Internacional de Po-
esia de Cali e do III Encuentro Internacional Mujeres Poetas En El 
Camino Del Café País De Las Nubes. Em 2018, participa do projeto 
Pontos Que Nos Unem: Diálogo dos Afetos, na Casa de Angola na 
Bahia; participa da Fligê – Festa Literária de Mucugê a convite dos 
Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras.

Revista organismo vol 8.indd   161 20/05/2019   10:50:11



Revista organismo vol 8.indd   162 20/05/2019   10:50:11



mINIBIOS
 

ana estaregui
(Sorocaba, SP, 1987) é artista visual e mestranda em Literatura e Crítica Lite-
rária. Publicou os livros Chá de jasmim (Editora Patuá, 2014) e Coração de boi 
(Editora 7letras, 2016). 

ana cecília de sousa bastos
É poeta e professora da Universidade Federal da Bahia (aposentada) e da Uni-
versidade Católica do Salvador. Como pesquisadora, estuda a poética desen-
volvimental da vida cotidiana de pessoas e famílias em diferentes realidades 
culturais, editando trabalhos tais como Modos de Partilhar: A Criança e o 
Cotidiano da família; Living in Poverty: Developmental Poetics of Cultural 
Realities (co-editora);  Poetry and Imagined Worlds (co-editora). Em 1999, foi 
uma das vencedoras do Prêmio Copene (atual Braskem), poesia, tendo tido o 
livro Uma Vaga Lembrança do Tempo editado pela Fundação Casa de Jorge 
Amado. Poeta bissexta, escreve de forma mais ou menos constante no blog 
Casulo Temporário. Ao longo das últimas décadas, participou de algumas co-
letâneas e publicou A Impossível Transcrição e Escritos Extraídos do Silêncio. 
Ela também é avó de três meninas muito amadas.

cristina leilane
Nasceu em Poções, Bahia. Vive atualmente em Vitória da Conquista, cidade na 
qual constituiu sua trajetória acadêmica, graduando-se em Letras Vernáculas 
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente coordena o Nú-
cleo de Leitura e Audiovisual da Secretaria Municipal de Educação de Vitória 
da Conquista, Bahia. Publicou sua produção poética em artigos em revistas, 
dentre elas Iararana (2000), Heléboro (1998), Ossos Crus (1996). Publicou os 
livros de poesia O Último Baile (2004) e Receituário da Delicadeza (1994). Par-
ticipou também das coletâneas poéticas Concerto Lírico a Quinze Vozes (2004), 
IX- Festival de Inverno da Bahia (1999), Antologia e Memória do VII Festival 
de Inverno da Bahia, 1996 e Coletânea de Contos, Crônicas e Poesias (1993).
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elder oliveira 
Nasceu em Poções - BA, viveu a infância em Nova Canaã - BA, e reside em 
Vitória da Conquista, desde 2001. Geógrafo graduado pela Universidade Es-
tadual do Sudoeste da Bahia. Poeta e Músico, publicou seus primeiros versos 
em livretos e tablóides a partir dos 16 anos de idade na Cidade de Poções. 
Participou de diversas Antologias, dentre elas: Antologia e Memória do VIII 
Festival d e Inverno da Bahia (Corec - 1997); O Pescador de Sonhos (da Acade-
mia de Letras de Jequié - 1998); Grandes Escritores da Bahia Vol. III (Litteris 
Editora - RJ, 2001); Anuário de Escritores 2001 (Litteris Editora – RJ, 2001); 
Concerto Lírico a Quinze Vozes (Aboio Livre – Salvador-BA, 2004). Publicou 
seu primeiro livro Malungos e Vapores & Outros Poemas, em 2001 pelas Edi-
ções UESB ao vencer o Prêmio Zélia Saldanha na categoria Poesia. Em 2008 
lançou seu segundo livro intitulado - O Curumim Espião -, com poemas vol-
tados ao público infantojuvenil.

fabio morais
(São Paulo, 1975) é artista visual. Com uma obra de natureza limítrofe e con-
taminada entre a escrita e a visualidade, atua em circuitos expositivos e edi-
toriais.

flávia péret 
(Ouro Preto, MG, 1978) é escritora, professora e pesquisadora. Investiga as 
relações entre escrita e outras linguagens/suportes (algoritmos, escritas ex-
pandidas e poemas-sonoros). Já publicou de forma independente alguns livros 
de poesia. Em 2018, publicará sua primeira obra de ficção, a novela Os Patos. 
Desde 2017 realiza o projeto Uma Mulher: umamulher.org. Vive e trabalha em 
Belo Horizonte.

george pellegrini 

Nasceu em Mascote, Bahia, em 1966. Atualmente é professor de Literaturas 
Hispanófonas na Universidade Federal do Pará. Foi diretor de políticas edito-
riais da Editora da UESC. Publicou As confissões de plomo (Prêmio de poesia 
Belém do Grão Pará, 2014). Tem poemas e relatos publicados em antologias 
como Novos poetas da região cacaueira da Bahia, Diálogos - panorama da 
nova poesia grapiúna. Foi vencedor dos prêmios Jorge Amado (conto); Castro 
Alves (poesia), José Bastos (cartaz-poema), Kiononia Sul (poesia), entre ou-
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tros. Publicou ficção, poesia e ensaios em jornais e revistas especializados. 
Em 2017 foi o convidado brasileiro no XVII Festival Internacional de Poesía 
de Cali (Colômbia).

joãozinho gomes
Poeta e compositor paraense – radicado no Amapá – nasceu em  20 de outubro 
de 1957, na cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará. Iniciou suas ativi-
dades poética/musicais na década de 1970. Em época atual, reconhecidamente 
como um dos mais férteis poetas-letristas da sua geração, Joãozinho Gomes 
ostenta uma obra que agrega parceiros – compositores e poetas – de várias 
regiões do Brasil, entre os quais, nomes famosos da música e da literatura bra-
sileiras. A sua produção poética/musical consiste em aproximadamente mil 
canções e cinco livros, dos quais, cerca de duzentas canções foram gravadas 
por seus respectivos parceiros e apenas um livro fora editado, A Flecha Passa 
e poemas diVersos; recentemente teve seus poemas editados pela Revista Bra-
sileira n° 84 da ABL Academia Brasileira de Letras e pela Revista Acrobata, n° 
5, periodicidade semestral, editada pelos poetas piauienses Aristides Oliveira, 
Demetrios Galvão e Thiago E. Assim sendo, somente vinte por cento de sua 
extensa obra está publicada.

jorge augusto
Poeta e professor, soteropolitano, do bairro da Liberdade, publicou poemas 
nos livros “Antilogia” – organização de coletânea entre poetas de Bahia e 
São Paulo, 2011, nas coletâneas O diferencial da favela e Enegrescências, essa 
pela editora Ogum´s Toques. Tem poemas em revistas virtuais como Diversos 
afins, Germina Literatura entre outras. Possui textos publicados em jornais e 
revistas como: Revista Cronópios, Bahia Notícias, SUL21. Organizou o livro 
de crítica Contemporaneidades periféricas.

leila danziger 
(Rio de Janeiro, 1962) é artista plástica e professora do Instituto de Artes da 
UERJ. Publicou Três ensaios de fala (2012), Ano Novo (2016) e C’est loin Bag-
dad [Fotogramas] (2018), todos pela 7Letras. Em setembro de 2018, inaugura 
a mostra individual “Ao sul do futuro”, no Museu Lasar Segall, São Paulo. 
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lívia natália
É poeta, Doutora em Literatura e Professora Adjunta de Teoria da Literatura 
na Universidade Federal da Bahia. Autora dos livros Água Negra (Prêmio 
Banco Capital de Poesia/2010), Correntezas e Outros Estudos Marinhos/2015 
(Ed. Ogum´s Toques Negros), Água Negra e Outras Águas/2016 (Caramurê), 
Dia bonito pra chover (Ed. Malê, 2017/ Prêmio APCA de Melhor Livro de 
Poesia do ano de 2017) e Sobejos do Mar (Ed. Caramurê, 2017). Participa 
da antologia É agora como nunca( Ed.Cotovia/Portugal e Companhia das 
Letras/2017). Em 2018, lançou o seu primeiro livro infantil, As fantásticas 
aventuras de Lili (Ciclo Contínuo/2018), uma história narrada em versos.

luiza leite
(Belo Horizonte) é antropóloga e poeta. Fez o mestrado no Museu Nacional 
(UFRJ) e, atualmente, realiza uma pesquisa de pós-doutorado sobre a relação 
entre performance, escrita e publicações de artista, no Programa de Pós-Gra-
duação em Artes da Cena (PPGAC/Ufrj). É autora de Cavalo imóvel (Zazie 
edições) e Como construir um modelo vivo (revista Ensaia), além de tradu-
zir pequenos achados e tocar a editora Fada inflada. Mora no Rio de Janeiro.

marize castro
A poeta Marize Castro (Natal/RN, 1962) é autora dos livros de poemas Mar-
rons Crepons Marfins (1984); Rito (1993); poço. festim. mosaico (1996); Espe-
rado ouro (2005); Lábios-espelhos (2009); Habitar teu nome (2011) e A Mesma 
Fome (2016). É graduada em Jornalismo, tem mestrado em Educação e dou-
torado em Estudos da Linguagem. Editou nos anos 1980 o jornal O Galo e, 
nos anos 1990, a revista Odisseia. Edita seus livros por sua própria editora, a 
Una, o que define como – deliciosa e desamparada viagem. Sobre ela, escreveu 
Nelly Novaes Coelho no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras: “Poeta 
em tom maior, expert em Comunicação, jornalista, editora e uma das fortes 
vozes femininas da poesia brasileira contemporânea, revelou-se em livro, em 
1984, com a publicação de Marrons Crepons Marfins que surpreendeu crítica 
e público pela força e originalidade de sua palavra. Sobre Marize Castro, afir-
mou Haroldo de Campos: – Em seus versos há algo de fundamental, algo entre 
o belo e o verum, a verdade em beleza, um cuidado especial com a síntese, um 
encontro com a poesia. 
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nicolás llano linares
(Bogotá, 1984) é doutor em Ciências da Comunicação (Universidade de São 
Paulo). Recentemente fez parte do curso Code Societies no School for Poetic 
Computation  e participou do projeto “Quero un presidente…” de Zoe Leonard, 
organizado por Espacio Odeón e Editorial Salvaje (Bogotá, Colômbia). Autor de 
5-5 (Salvaje, Bogotá). Atualmente colabora com a revista de tradução literária 
Asymptote.

rob packer 
(Londres, 1982) é poeta e tradutor. Mora no Rio de Janeiro desde 2011. Escreve 
em inglês e português e lançou seu primeiro livro de poemas, Écfrases (7Le-
tras, coleção megamíni), em 2017. 
Em 2018 lançou seu livro independente Quando o Caso Escurece com poesias 
autorais e inéditas e é integrante do coletivo Poetas Vivos que estreou seu 
primeiro espetáculo em outubro de 2018: “Vida Longa à Resistência - O Es-
petáculo”.

sónia baptista
(Lisboa, 1973) é mestra em Coreografia e Performance pela Universidade de Ro-
ehampton em Londres. No conjunto da sua obra, explora e experimenta com as lin-
guagens da Performance, Dança, Música, Literatura, Teatro e Vídeo. Com tudo faz 
poemas dramatúrgicos, espetáculos e performances. Tem seis livros publicados.

tazio zambi 
(Vitória, ES, 1985) é poeta, artista visual e professor. Publicou Retráteis 
(2009) e Cerco (2013), além de poemas e contos em antologias e revistas. 
Mora em Maceió, Alagoas. 

veronica stigger 
(Porto Alegre, RS) é escritora, crítica de arte e professora universitária. Lecio-
na nas pós-graduações em História da Arte, Fotografia, Práticas Artísticas e 
Práticas Curatoriais da FAAP. Possui onze livros publicados, entre os quais es-
tão: Os anões (2010), Opisanie Swiata (2013) e Sul (2016). Com Opisanie Swiata, 
seu primeiro romance, recebeu os prêmios Machado de Assis, São Paulo (autor 
estreante) e Açorianos (narrativa longa). Com Sul, angariou o Prêmio Jabuti.
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vladimir queiroz
Nasceu em Feira de Santana – BA em 09/12/1962. Graduado em Engenharia 
Química, com especialização em Engenharia de Petróleo. Participou de várias 
antologias e recebeu vários prêmios em concursos literários nacionais. Já pu-
blicou os seguintes livros: Seres & Dizeres - poesias (Pórtico - 1995); Terra-
cota - poesias (As letras da Bahia - 2001); Infantilis - poesias (EGBA - 2003); 
ABCDito e outros ditos mais - cultura popular (EGBA - 2003); Apokálupsis 
do Sertão – poesias (EGBA - 2006); Luminescência - poesias (EGBA - 2008); 
Instinto - poesias (EGBA - 2010); Alcatruz - poesias (EGBA - 2011); Nuances 
- poesias (EGBA -2012); Muxarabis - poesias (EGBA -2015); Nuances (edição 
portuguesa) - poesias (Chiada Editora – Lisboa 2015); Nuances (edição ro-
mena) - poesias (Editora Timpul– Iasi 2015). Luminescência (edição italiana) 
- poesias (Chiado Editora – Roma 2017). Membro correspondente da Academia 
de Letras de Artes de Feira de Santana (ALAFS); Membro do Centro de Lite-
raturas e Culturas Lusófonas e Européias (CLEPUL) - Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa; Membro da AIP - Associação Internacional de Pare-
miologia - Tavira (Portugal).

wesley correia
Nasceu em 21 de Outubro de 1980, na cidade de Cruz das Almas, no Recôn-
cavo baiano. Graduou-se em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana - UEFS (2002), onde também cursou Mestrado em Literatura 
e Diversidade Cultural (2005). É doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela 
Universidade Federal da Bahia – UFBA (2015), tendo realizado Doutorado San-
dwich na Universidade de Lisboa – UL (2014). É autor de Pausa para um beijo e 
outros poemas (Ed. Nova Civilização, 2006), Deus é negro (Ed. Pinaúna, 2013) 
e Íntimo Vesúvio (Ed. Pinaúna, 2017) além de dois inéditos: um romance e um 
de contos. Como poeta e ficcionista, tem participado de antologias publicadas 
no país e como ensaísta tem publicado títulos de crítica literária e cultural 
em revistas especializadas. Foi professor de Literatura Brasileira na Univer-
sidade do Estado da Bahia – UNEB e representou o Brasil, ao lado de outros 
poetas, no XI Festival Latino-americano (Colômbia, 2007). Em 2009, integrou 
a coletânea Carlos Drummond de Andrade, produzida pela Fundação SESC, 
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com o poema Estudo sobre café. Atualmente é professor do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, onde coordena o Curso 
de Pós-graduação em Estudos Étnicos e Raciais: Identidades e representação 
– CPgEER. Seus poemas foram traduzidos para o inglês, espanhol e romeno.
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