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APRESENTAÇÃO

            Este projeto faz parte do Baile Surrealista Feira Literária 
On-line que está entre os 20 projetos contemplados este ano 
de 2021 na Mostra da Diversidade Cultural, um edital que tem 
a realização da ONG Favela é Isso Aí, Secretaria Especial da 
Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal e Belgo 
Bekaert Arames, viabilizada por meio da Lei Federal de Incen-
tivo à Cultura, e faz parte do programa Belgo Bekaert Forma 
e Transforma, que busca promover ações de pesquisa, registro 
e difusão do patrimônio imaterial em Feira de Santana desde 
2016.

      A antologia poética Ísis sem véu buscou reunir 30 poetas 
contemporâneos que transitam pela cidade de Feira de Santa-
na reunindos 90 poemas com temas diversos para construção 
de um mapa literário das vozes atuantes nessa cidade.
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As palavras
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Tempos
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Procuram
Sua

Significação

Malcolm de Chazal
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CARTRE SANS

CARTRE SANS

Geminiano com o ascendente em Libra, nasceu em São Paulo
no dia 10 de Junho de 1984. Aos 10 anos passou a morar em
Andorinha-BA (cidade natal de seus pais) onde passou parte
de sua adolescência, vindo mais tarde se estabelecer em Feira
de Santana. Artista por conta própria.
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A Foice do Velho Titã

 
A luz do cosmos mal chegava à sua fronte. 
Da órbita distante ao trapo em desatino 
os sonhos reviravam tristes no intestino: 
estrelas terminais, febris de horizonte.

 
Nos olhos a melancolia de Aqueronte, 
a fome e certo desespero vulturino. 
O seu legado inteiro em mísero destino: 
A sede alimentada à presunção da fonte.

 
A primavera errante em seu bastão polido 
não desviaria a dor do cão mordendo o baço. 
E em tal exílio tudo é fel se concebido

 
enquanto Cronos morde a dúvida dos passos. 
Decerto, a vida dera um coração florido 
somente pelo gozo de amputar com aço.



7

Desentoada Sina

 
Enquanto caminhava entre os monturos, 
o sol no seu punhal tremeluzia. 
Qual deus além dali o levaria 
à sina que guardara no futuro?

 
Selou-se ali sentado, atrás do muro, 
na linha que separa a noite e o dia, 
o seu destino, o peso da agonia. 
O mundo insone, agora um sonho escuro.

 
Não houve orquestra, flauta doce ou anjo 
perante o corpo trêmulo no chão. 
Os vermes e a servil putrefação

 
apenas, num tropel de desarranjo. 
E à espreita, alguém co’a chave de Simão 
tocando o seu desafinado banjo.
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A Tríade Maior 
(Mãos do Destino)

 
Uma faca de três lâminas 
trespassa meu casaco.

 
Soa tão cotidiano 
e corriqueiro quanto,

 
quando a mesma, 
adentra a pele 
de uma vaca:

 
O intestino 
enfeitando os pratos, 
a epiderme esticada 
em meu casaco.

 
(esse que a faca trespassa)

 
Ai de mim! 
Que às vezes sinto 
a carne lassa,

 
esfolada e mastigada.

 
Ainda trêmula 
ao curtume!

 
Feito aquelas do abate, 
sempre prontas 
para o corte.

 
Enquanto aos ossos, 
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o triturar 
da mesma sorte:

 
Rastilho apenas 
de dependurar 
acordes.
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THIAGO EL-CHAMI

Graduado em Direito e graduando em Filosofia, é natural de 
Feira de Santanta e o atual vencedor do Prêmio Orlando Go-
mes da Academia Brasileira de Letras Jurídicas Palestrante es-
pírita e espiritualista, efetua estudos e práticas em Tarot, As-
trologia, Cabala e participa de grupos xamânicos e ocultistas. 
É poeta, ensaísta, cronista, contista e articulista. Possui o Blog 
Paragens Filosóficas.
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O guardião do alquímico segredo

 
Há, neste mundo, um velho anacoreta 
Guardião do alquímico segredo 
A viver e a cumprir o seu degredo 
Na mais alta caverna do planeta

 
Junto a um astrolábio e a uma ampulheta 
Tem-se a chave do cósmico enredo 
Da ínfima ameba ao mais alto rochedo 
Da Via Láctea à mais simples borboleta

 
Quando o velho mostrou-me os pergaminhos 
À minha frente se abriram dois caminhos 
Morte ou Vida - o eterno ou o obsoleto

 
Qual caminho escolhi? Nesta hora havida 
Da Eterna Luz ficou-me a escura vida 
Da Infinita Verdade, um vão soneto
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A ponte sobre o vale

 
Há uma ponte a estender-se sob o vale 
A integrar cume a cume, margem a margem 
Atravessa esta ponte, em tua viagem 
Para que a tua verdade não se cale

 
Por mais que a ponte trema, e o pé resvale 
Tu hás de ter fé, ter força, ter coragem 
Hás de levar ao mestre a tua mensagem 
Para que mestre a ti outra vez fale

 
Há um Princípio que diz: “No cume, o pé 
é o passo, o passo é a ponte, a ponte é a fé 
E a fé é próprio mestre a dizer sim”

 
Mas, se o medo o controle d’alma assume 
Faz-se do mestre a ponte, e desta o cume 
Do cume o abismo, e do Princípio o fim
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Tempus fugit

 
Não espere, indolente, ao pé do rio 
Que de longe aqui vem, que vai adiante 
Não aguarde outono, inverno, estio 
Pra que a vida em ti irrompa, triunfante

 
Não te iludas, pois nunca o desafio 
Há de assim se insurgir, inquietante 
Segue o leito da vida, anos a fio: 
Ela não ‘sperará o recalcitrante

 
Cada instante perdido é entregue à morte 
Somos todos cativos desta sorte: 
“Correrás contra o Tempo, que alto voa”

 
Segue, pois, sem demora o teu destino 
Pois o sopro da vida é tênue e fino 
E eis que um dia, sem mais, tua hora soa
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Andrey barreto

Pedagogia Desabrigada

MARKUS VINY

Poeta baiano de Feira de Santana, membro da Academia de Le-
tras e Artes, formado em Medicina-UFBA, pós-graduado em 
Psiquiatria, lançou seu primeiro livro “ A Mar e Outros Verbos 
em 2004. Seu último livro “ Os Girassóis Da Manhã Seguinte e 
O Canto do Pássaro Livre” foi premiado no Concurso Interna-
cional da UBE 2015.
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Pedagogia Desabrigada

Pressuponho o incontínuo 
e inutilizo certas medidas de incertezas. 
Meu compromisso é com o refratário, 
com o que atravessa as lentes 
luminosamente sem pudores. 
No desmedido, o incompreensível me conserva 
e me explica ruminantemente. 
(Tem coisas que só se chega dentro 
por desobediência). 
Dentro do “um” brigo 
rompendo meus cordões. 
Me habilito por desconhecimentos... 
Quando me intrigo, me entrego 
e só chego a algum canto 
quando não chego a lugar algum: 
meus abrigos têm invalidades...



16

Dos Mantras

Tudo em mim germina redundâncias... 
Delirante, repito essas métricas inconclusas 
concedendoreendereçamentos múltiplos 
ao destino vago dos sorrisos 
tortos. Esses alumbramentos tardios 
reiteram minha lógica caótica e 
imprecisa. Daí por diante, dói 
como em Dante, mas ainda assim consigo 
ir além da rasa fé ida, cicatrizando a 
passagem do leite omisso, seguindo 
a duração dos mamilos, que se retraem 
ao corpo confessando as fissuras do gozo 
mutilado. Morde em mim, toda essa 
tentação de virgulas saciando fomes 
reticentes e inadiáveis. Gosto mesmo 
do hiato das hienas, com seus sorrisos 
maquiados entre os dentes, amolando 
a saliva quente dessas cores vivas: 
miragem que purifica 
o sabre das savanas 
no mantra dos girassóis...
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Crença

 
Dentro 
de toda 
hora

ora 
sempre 
o agora
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o universo verso

 
ao vento, o sol, tento. 

ANGELO RICCELL PIOVISCHINI

Angelo Riccell Piovischini, reside em Feira de Santana, é gra-
duado em letras com inglês e francês, realizou intercâmbio 
acadêmico nas áreas de língua e literatura francesas na Uni-
versité de Cergy-Pontoise, mestre em Desenho, Cultura e Inte-
ratividade, pesquisador voluntário do NEC-UEFS (Núcleo de 
Estudos Canadenses) e do CELCFAAM (Centro de Estudos 
em Literaturas e Culturas Franco-afro-americanas - UEFS) e 
professor de línguas estrangeiras. Instagram: @lettera_magna
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vênus na f(r)onte, nua. 
na palavra, mercúrio. 
a lua jaz no poço. 
nos anéis, saturno. 
no furacão, júpiter. 
e para guerra, marte!
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Anapoiésis

 
guardo os meus rebanhos 
de pétalas e pedras 
nos vestígios que restam de mim. 
esculpo sobre a rocha do tempo 
um nome macerado de vazios. 
embalo um balanço que corta o ar 
feito um sabre separando cabeças; 
deixo-me à essa imagem 
como se me deixasse tragar a língua, 
a semântica, as palavras; 
a sintaxe de tudo que sou 
no sêmen de meus semas, 
nos sentidos que me ocultam e me revelam. 
estou mudo, embora, escute os silêncios do mundo 
gritando assustadoramente 
à minha alma perdida e torpe. 
estou mudo e belicoso - 
mártir de meu próprio destino desatino; 
desse meu desalinho ensandecido. 
estou mudo guerreando os outeiros 
da esperança que, tola e óbvia, 
resiste em mim; mórbida, desfalecida. 
estou mudo. só as minhas palavras gritam 
atordoadas, ferozes, acuadas; 
trespassadas pelo gládio impiedoso de ares. 
estou mudo e sangro um grito abafado. 
estou mudo nessa guerra que me implode o peito; 
violência escancarada nos calabouços de minha consciência. 
estou mudo e a poesia segue-me tácita, sombria, 
esquiva e escorregadia; anapoética. 
parece rechaçar-me como, rechaçam os homens, as 
deidades. 
voltarei? voltará em mim essa deusa mítica? 
estou mudo! [in]mu[n]do! 
e é o vermelho sangue na terra lambida pelo fogo 
que traduz minha aflição. 
estou mudo! mudo! sem líricas ilações. 
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estou mudo e minha cabeça 
paira sóbria ante a “fiez” da espada de marte!



22

entre o amor e a guerra

 
o teu amor, afrodite indomável, 
tem doçura nos lábios, 
toca-me os sentidos de tua presença, 
faz-me mártir de teus ensejos, 
servo de teus profundos desejos, 
louco e destemido pela tua beldade. 
é inútil resistir ao sopro de tua voz 
que queima o firmamento 
e empodera as ondas do mar. 
sou teu, deusa ciosa, deusa inquieta, 
deusa de pafos, do amor e beleza; 
flor de citera que de madrepérolas 
encheu o mundo de fertilidade e riqueza. 
aplaca-me a violência, faz-me a teu contento, 
o teu homem, o esteio de tua senhora vontade, 
deusa banhada de luz, menina do amor. 
quero embainhar-me em teu corpo sedento, 
senti-lo como se nos despíssemos no olimpo 
e nos jogássemos no profundo azul do mar. 
dá-me teu amor, vênus masjestosa, 
faz de mim teu apolo, hefesto, teu hermes, 
faz de mim teu cíniras, dionísio, teu adonis; 
o teu marte todo entregue eu já sou. 
arrefece o meu peito com teu beijo sedutor 
toma-me sem demora em teu colo carmesim 
onde encontro a paz nesse leito de jasmim, 
que aplaca-me a guerra, o ódio e o furor. 
beija-me os lábios incandescendo de amor 
ardamos juntos, sejamos uno, façamos eros! 
vem minha bela afrodite eivada de desejo 
sou marte apaixonado entregue a teu desvelo.
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Amanda Menezes

AMANDA MENEZES

Natural de Feira de Santana, acadêmica em Direito pela Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e aspirante a escri-
tora de versos curtos e prosas rasas.



24

Mirante

 
Pobre criança desolada 
O futuro a ela pertencia 
Descobriu-se asonhar 
O Pai do céu a pretendia 
Pobre criança marcada 
Pelo nascer de um dia 
O tom da pele não importava 
O tom da voz padecia 
Pobre criança odiada 
Transformada em pura rebeldia 
O que a tornava solitária? 
Seria o simples raiar do dia? 
Pobre criança mal cuidada 
Pôs-se em uma sacada 
Viu a luz que emergia 
Se atiroude corpo e alma 
Rumo à dor que lhe afligia 
E no correr o sol guardava 
Esquentavaa pele quecoloria 
Pobre criança agraciada 
O futuro a ela pertencia 
Protegida o mal encarava 
Buscava o Sol de um novo Dia
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Heliocentriza-me

 
Assassina minhas horas 
Atira-me tempo 
Faz me recuperar os dias 
Que a Noite roubou 
              - Já voltei atrás de cada um

 
Tricota a Aurora e cobre o horizonte 
Me enche de coragem 
Assim quem sabe eu enfrento 
O Ocaso que se perpetuou

 
Revoluciona em meu mundo 
Rege minhas estações 
Um otimismo caótico 
Direciona meus passos 
- O destino me amedrontou

 
Apego-me em teu traço 
Atiro-me no teu descaso 
-Perdi minhas horas para quem me tirou a manhã
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Heráltica

 
A Gravidade dos teus atos reflete imensidão 
Reina solitário, guerreiro! 
Incendeia momentos contínuos, 
Acalenta os Enfermos e abriga a morada 
Deixa a pele marcada 
E se lança em profusão

 
Rege com audacioso rugido 
Temido, Leão 
Nutre essa terra que por ti floresce 
Ilumina o dia que remanesce 
Liberta a Aurora da Prisão

 
Traz consigo histórias de glória 
Enterra desapegos e movimenta a manhã 
A juventude ainda aguarda o amanhecer 
Uma manhã sem sombras 
De suspiros corajosos 
Uma vida sem temer
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Deisiane Barbosa

DEISIANE BARBOSA

Deisiane Barbosa é escritora, artista visual e coordenadora da 
andarilha edições. Vive e atua no Recôncavo da Bahia. Bachare-
la em Artes Visuais (UFRB), especialista em Estudos Literários 
(UEFS) e mestra em Artes Visuais (UFPE). Desenvolve pesqui-
sas em literatura, performance, videoarte e livro de artista, en-
volvendo memórias e narrativas de mulheres. Autora de “cartas a 
Tereza” (2015), desavesso (2016) e refugos (2019, Segundo Selo).



28

Oníricas

 
a língua dos meus relógios 
contorna os seios da 
esguia madrugada. 
ela soluça, delira 
palavras salivas sonidos

 
a noite robusta 
balbucia vocativos. 
embala sigilos na carícia 
do vento adestrado

 
dobram-se os sonhos 
os sonos enfestados 
orifícios plenos 
ecos.

 
a noite robusta 
enruga os lençóis da minha cama, 
enquanto, 
da esguia madrugada 
os relógios eriçam 
verdades e anseios



29

Insônia

 
esqueço na curva 
da xícara 
o penúltimo gole 
de café

 
distraída no pretexto 
de esfriar a 
fumaça 
dobro 
no esquecer 
da página aberta

 
a cada linha vertida 
congela a dose 
da bebida 
parada

 
o pó vai ao fundo 
mergulhando a raiz 
do vidro avermelhado 
assentado 
pelo tempo escuro 
da noite, 
distraído 
na cortina da insônia 
que não sorvi
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NAU F R Á G I L / poema-comprimido nº XV

 
me perco 
nos teus ílios 
mergulho entre 
teus ísquios

 
me esqueço
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palavra 

MARIANA PAIM

Nasceu em Tanquinho em 1986. Vive entre, deslocamentos
geográficos, imaginários ou não, o magistério, a militância
feminista, a pesquisa em literatura, a escrita literária e as
tentativas de se desdobrar por outras linguagens artísticas.
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                como 
                             desejo 
                                          é 
                                               travessia
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Lesbos

 
Tua pele sob minhas unhas 
o gosto do sexo na boca 
                                          [como em Lesbos 
o gozo nos dedos 
um corpo marcado a dentes 
                                               [com fogo, em algumas línguas 
todos os músculos sedentos

 
o amor deve ser essas evidencias 
e sua impermanência, ela disse
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o amor é 
o amor é hiper quântico 
o amor é maior que tudo 
o amor é feito capim 
o amor é mais que “eu te amo” 
o amor é para a vida toda 
o amor é fogo 
o amor é fogo que arde 
o amor é mesmo assim 
o amor é mensagem 
                                 [para o dia dos namorados, celular, 
whatsapp, facebook e tumblr com desenhos 
o amor é outra coisa 
o amor é deus 
o amor é abrir mão 
o amor é filme 
o amor é quando encontramos 
o amor é um cão 
                             [dos diabos 
o amor é concreto e abstrato 
o amor é poesia 
o amor é seu olhar 
o amor é quem alimenta 
o amor é egoísta 
o amor é feito de paixão 
o amor é uma droga 
o amor é um acidente 
                                     [esperando para acontecer 
o amor é lindo, em inglês 
o amor é para os fortes 
o amor é revolucionário 
o amor é morto a cada instante 
o amor é texto

 
inspirado nas googlagens de Angélica Freitas, “o amor 
é” é uma colagem de frases realizada a partir do mecanismo 
de buscas do google.
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Cathy Arouca

CATHY AROUCA

Natural de Feira de Santana, jornalista, professora, atriz, aspi-
rante à poeta e missionária do amor.
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Vitrine

Trancada numa cabine.
Quatro paredes:
o que sou(l),
a imagem que vos dou,
o que os íntimos vêem
e o que alguns creem.
Onde essas alas se tocam?
Onde se encontra a resposta?
Minh’alma fala!
Ela quem tira
e quem põe
a(calma).
A sociedade me impõe.
Dita as regras,
definemeus tons.
O que existe nas minhas quinas?
O que sou além de menina?
Quem vê as feridas?
Quem desbrava as barreiras?
Sou mulher, guerreira!
E no fundo,
o mundo
ainda me achavitrine.
Daquelas que as autoridades caçam,
e quando acham,
passam,
desistem da compra
e decidem que é hora de promoção,
liquidação,
antes que eu acorde
e entre em ação
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Queda livre

Jogada em queda livre.
Vôo louco!
O vento no rosto
é um sufoco.
O chão longe,
a mente perto,
o corpo quieto,
a alma em ebulição!
A palma da mão
cortando o ar,
o empurrão
destruindo o coração.
Sim!
Queda livre,
asa fechada,
de mãos atadas,
verdades entaladas,
almas destroçadas.
Queda solo,
solitária vida,
só te empurram
e te deixam muída.
O olhar fixo no chão
que me espera,
mas sobretudo na mão
que me aquieta.
Algo me segura,
me pendura!
E eu mudo o foco.
O olhar ainda no chão
mas troco o lugar do coração.
Não mais meu
ou seu,
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jogo ele pro céu,
pra longe
do mistério do eu
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Viva a morte!

Fico a refletir
o que de mim
será tirado
quando no caixão
meu corpo estiver estirado…
Todo artista que sobe um vão
torna-se completamente mais
do que se foi.
Não lhe é permitido a paz
da tranquilidade quieta.
Mesmo morto,
sua alma tem de ser reta,
a espinha ereta,
como se nem assim
pudesse parar de trabalhar,
como se nem assim
sua mente pudesse descansar.
Se estuda tudo que foi escrito,
sedescreve até o que foi previsto...
Será mesmo que o artista pensou tudo isso?
Será mesmo que foi tudo feito pra ser bonito?
Ah! Coitados dos artistas…
Nem na morte,
podem possuir a vida.
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Leo Countinho

HENRIQUE SAMPAIO

Natural de Feira de Santana, Henrique Sampaio é professor de 
História, tarólogo e produtor cultural.
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Como um relâmpago rasgando a noite

Acompanhado com os espíritos
da Primavera
o xamã das estradas desperta
sob a Lua de Sangue com sua barba druídica
& sede de Budweiser
sonhando com o impossível
em meio à noite no ritmo dos violões
ciganos descolorindo abismos
em viagens sem destino
passos perdidos nas madrugadas
revelando a liberdade como nosso único bem
& o afeto
nossa única chance
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Rota 66 ou Ísis sem véu

É preciso partir com a pulsação da tempestade
no coração aberto
restos de Outono na mochila
& rastros de estrelas cadentes como guia
ouvindo Janis a 140 km/hr em nosso Ford blindado
de confidências
À luz de uma química transloucada quando estive colo-
rindo
teu corpo com rouxinóis em tuas sardas
& anjos descabelados
recitando Rimbaud durante a noite mais quente
Foi numa estrada sem nome rumo a Denver
que decifrei tua esfinge noturna
procurando refúgio em tua aldeia
nas raízes da Lua
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Ávido regresso

Um caminho se perdeu inteiramente
entre as estrelas de um céu antigo
enquanto meu coração voltava
de um lugar distante
pirata de savanas esquecidas
trazendo solidões & livros de poetas
mortos
todos nós chegaremos atrasados
em nossos túmulos
somos uma espécie estranha de pássaros
desprendidos do apocalipse
com estudos secretos das noites
daqueles que nunca fecham suas asas
resistindo
ao vento
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GABRIELA SANTOS

Procuro através da minha arte me comunicar com o mundo a 
minha volta, e ao mesmo tempo fazer com que ele de alguma 
forma me compreenda.
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Monstro

Caiu da minha cama
Sob ela agora vive
Antes medo de criança
Meu inconsciente não lhe restringe
Hoje medo é alimento
Em minha noite você desperta
Em meus sonhos é tormento
Madrugadas sempre alerta
Pesadelos de criança
Assombram-me desde sempre
Invadem-me não só a noite
Se acordo, está presente
De minha agonia, sorri
Sua intenção é me enlouquecer
Chego a pensar que mora em mim
É um monstro e eu sou você.
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Reflexo

Já aceitei
O espelho que não vejo quem eu sou
Os cacos que sangram a carne e a alma
Já não me frustro com o reflexo do meu esqueleto.
Meus globos oculares enegrecidos
Caíram do rosto para quicarem no chão
A língua engolida pela garganta
Não preciso da minha fala nem da visão
Destruíram minhas narinas e ouvidos
Perdi a sensibilidade dos dedos das mãos
Não preciso de nenhum dos meus sentidos
O que aparece no espelho é reflexo do coração.
E sentada na cadeira empoeirada
Daquela casa com a porta sempre aberta
Relembrando os antigos bailes de máscaras
E as pinturas em minhas antigas telas
Fui me desfazendo das camadas de pele
Assemelhando ao reflexo do espelho
O último riso cadavérico do meu corpo
Sepulta a morte de um novo recomeço.
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Cego

Você não me entende!
Se eu arrancasse meus olhos e lhe entregasse, não
me enxergaria
Se vomitasse minhas cordas vocais e pulasse sobre
elas na sua frente, não me ouviria
Se servisse meu cérebro em seu prato e minha
língua em sua bebida, me ignoraria
Se arrancasse meu coração e o espremesse eu sua
boca, o cuspiria!
Não sentiria
Não entenderia!
São das minhas tripas que falo
Meus dedos sem unhas
Minhas pálpebras sem cílios
Minha gengiva sem dentes.
Me entenda e me aceite!
Mas você não entende
Nunca entendeu.
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Hum bárbaro

HUM BÁRBARO

Hum Bárbaro é o menino poeta que não deixa Will Fialho 
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Soprando um poema no ouvido

Estou leve
Como se pluma fosse
Gosto do sabor do vento

Estive antes solidificado
Aquela altura era um meteorito
Gostaria de conhecer a fé do acaso

Acabarei fluido e seco
Isqueirando algum cigarro por aí...
Ficarei com o dom feitiço do aroma.
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Esqueçamos de nunca esquecer esse dia

Quando cantei a profecia
fui chamado remador
jogava a água do barco pra dentro
o mar inteiro pra fora
nunca temerei o leme da história

Categorias analíricas de catarse
somos uma abundância de tudo que falta
Cultura de monoblocos, faísca de ilusão
caímos em tentação, o muro caiu

As máscaras não...

Não fuja mulher

Não figurei.
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Árida dúvida

A vontade que da no coração é desistir...
Mudar-se para as montanhas, morrer de gripe.

O desejo é de fuga, desespero visto “ao vivo”...
Eles venceram? Suplicamos por uma resposta.

Digamos que sim, e agora José?

Acredito na morte do canalha, na vida dos que guerreiam.
Vômito de homem embriagado pelo néctar do poder.

E aquela velha Leitoa que já chorou em pocilgas de
outrora... agora despeja a lama vil e pegajosa nos pequenos 
filhos.
Quero que toda tempestade, toda ira transformadora
caia sobre nós...
Quem sabe assim, um dia, voltaremos a nascer como
flores no deserto.
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Larissa rodrigues

LARISSA RODRIGUES

Larissa Rodrigues é preta, poeta, professora e crê saber algo 
sobre coragem.
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Cicatrizes

Às vezes
As chagas de meus ancestrais
me assaltam a noite.

Desejo como pesadelo aquilo
Que soa lembrança na minha carne
Preta, vermelha...

Palavras e coisas em trégua por instantes
Para que outros e outros e outros
Universos sejam criados

E eu, enfim possa esquecer tudo novamente
Mesmo que me venha à boca o gosto da perversa
pergunta:

Até quando?
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Sara

tendo
sendo
pouco
pouso
e tantas,
um verso preso,
ainda rouco,
diz:
plantas!
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PerMissão

Como uma oração
Repita seus versos pra si mesma
Quando a dor quiser
Te devorar

Somos parte de tudo
Sendo inteiras

Passado
Presente
Futuro
Conhecem meus punhos cerrados
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Roberto santos queiroz

ROBERTO SANTOS QUEIROZ

Professor e escritor, nasceu em Tucano, interior da Bahia, em 
1983. É mestre em Estudos Literários pela reconhecida Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, em 2016, sob 
a orientação do ilustre escritor e crítico literário Jorge de Souza 
Araujo. Sua paixão pela literatura começou desde cedo, porém, 
foi em 2015 sua primeira publicação individual, com o livro 
de poesia A paisagem cinza dilacerada, pela premiada editora 
Mondrongo, Bahia. Tem participações em antologias poéticas 
e em prosa, como Arcos do Mercúcio (DiaboA4, 2015), com 
poemas; Ser diferente é legal (Darda Editora, 2020), contos; e 
Escritas sertanejas (Ritus 2020), com poema e conto. Forma-
do em Letras pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 
no ano de 2007, tem ainda duas especializações: Língua, Lin-
guística e Literatura, pela Faculdade Batista, em 2009; e Li-
teratura e Linguística Aplicada ao Ensino, UNEB. Seu mais 
novo livro intitula-se O inverso do sopro (Mondrongo, 2018).
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Esforços ancestrais

Quantas vezes
o raio terá que se mover
pelas esferas florestais
dos vossos ouvidos,
pelas frestas encéfalas
de vossos vagos olhares?
A carta indicia o destino,
Florescem seus sentidos,
prenuncia o pensamento
na matéria absorta
em que confiais
O último passo.
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Vôo

Pequeno, muito pequeno,
eu sei quando sou.
O olho ali na janela,
e o horizonte, o esplendor.
Vagueia-me o pensamento
– a fonte embebecida –
no que for que arrebenta, o mundo
pula,
e voo.
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O corpo dissolvente
Alma que arrota,
o corpo dissolvente –
São certas viagens
que cavalgam o incidente
da carne.
Aflições pendulam
na música que flui
o espelho de si –
notas, preâmbulos e
os sem fins.
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Revson costa

REVSON COSTA

Revson Costa, nasceu em Mundo Novo do Sertão e, desde pe-
queno, sempre teve vontade de atuar. Aos 16 anos, morando em
Feira de Santana deu início a sua carreira de ator. Trabalha como
ator até os dias atuais junto a Cia Teatro Diário. A sua vontade 
de criar sempre foi tão grande que não se limitava apenas a
interpretação de personagens e, então, passou a compor, esten-
dendo seu gosto pela escrita a poemas, contos e peças teatrais.
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Hino dos desesperados

Veste sua cor de pele.
Investe na tua carne.
Foge, diz e luta .
O sangue coagula a cerne.
Não foge da sua conduta

Vermelho é o seu reflexo.
E a dor no interior, corrói,
A falta de ação nos mata,
Vai mirando aos poucos na cabeça ,
E da esperança nunca se esqueça.

Olha essa rua lotada,
Tanta gente animada,
Muitas cores na calçada,
Dilatando em caminhada,
de viver sobre a luta armada,
do falso verso de paz.

O dia vai amanhecendo,
e as cores vão sumindo
o cinza vai tomando conta,
e o Black out vai surgindo.
O luto , da luta que eu luto.
É a luta do luto da luta.
De milhões de cegos a calçada ,
Correndo a troco de nada

Correndo a troco de nada
Correndo a troco de nada
Correndo a troco de nada
Correndo
Nada
Correndo
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Nada . .
É aquele que luta
É aquele que fala
É aquele não esmaece

É o fruto do mundo
É medo do todo
É a linha do asco

Quem diria que um dia , o futuro é utopia , do pobre
torturado , um amor
Quem diria que a casa , seria invadida pelo rancor

É a vida pacata
É o pão mal dormido
É a fala da fala

É a coisa com coisa
É o sentir sem sentido
É a pedra que fere 

É o sangue que cura
É o lado mais fraco
Que a farsa persegue 

É o dia mais longo
De um poeta atrevido
Trancado na sala

É o amor desalmado
É o sonho mais puro
Fadado ao descanso

É pensar em segredo
Por medo , por medo
É viver aceitando
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O medo , o medo
Quem diria que um dia , o futuro é utopia , do pobre
torturado, um amor
Quem diria que a casa , seria invadida pelo rancor
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De flor ar

Essa flor não precisa mais de ar
Pois ela foi tirada de seu chão

Enquanto o povo lhe escutava
Sua raiz era arrancada por um jardineiro cruel
Seu nome foi jogado ao relento
No meio de outras flores que o mundo matou

A maioria se escondia da vida
E pela tragédia foram escolhidas
Na triste memoria ficaram
De sua família que o amor tanto deu

Esse mês é de flores
Mas se torna infeliz quando mais uma se vai
Acontece que em todos os meses do ano
Existem mais delas mudas
Caladas por um jardim
Que a vida lhes deu

Essa flor nao precisa mais de água
Pois ela foi tirada do seu chão

Corre e fala pro mundo
Chora pelo defloro
Esconde a raiva e sempre engole o choro
Quando a placa lhe pede silêncio

Essa flor, arrancada de sua terra
Ar nunca mais irá ter .
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Gabriel bastos

GABRIEL BASTOS

Feirense seduzido pelo mistério da vida, do texto e de quem 
cria. Rabisca figuras e pinta com as palavras, tem a escrita flui-
da e a memória fraca.
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OCAótica

No sorriso de menina
Existe a tragédia quebrada
No corpo da mulher de olhos enormes
Persiste oculto o toco de brasa
Guarda e é segredo.

Em euforia epifânica, rodopia ritualística
Abre os olhos de gato, pisca e cerra
Cabe o desafio ardente na palma da mão
Torna-se, lambe, se encontra na treva
Prejudica o sagrado.

O círculo oval e temperamental
Na figura das virgens e putas mães
Cumpre a dor do prazer
No caos seco de nordestes e cães
É mistério.

Torna e retorna
Retoma envolta no arrepio
Toma na mão e entorna o veneno
Entorna na mão o beijo tardio
É mistério.

Volta a revolta de ser, seja e torna-te
O mistério é, o mistério provém
O mistério é inacabado, portanto fim de tudo

O mistério se esgota, inacabado até o além
É, ponto final e reticências.
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Uivo sem compreensão

Corre como quem foge de si.
Mantém os pelos espelhos
Refletindo veludo anis
E a mancha prateada
Que ingrata mata
Abre as portas dos canis.

Caminhos farejei como cão
Amedrontei com rosnados
Em eclipse, negra visão
Rasguei, o sangue na boca,
Poeira nas veias da loba
Ira mística da perseguição

Não há jeito se o desejo atenta,
Fuga não sucede, domina
Não há quem contenha a prenda
O querer de beber a rua
De comê-la crua, a lua
De pintar com a boca o céu de magenta.
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Tiros a mais de êxtase

O exotismo meio que desfaz
Meio que me refaz, o erotismo
...de Cirene guia, pressiona

O ócio norteia minh’aura
Minh’alma recebe, o ópio
As pétalas-lua à tona.

A estrela nos meus olhos,
Cada ponta, pecado, sadista
Mão em corpo sodômico,
Ponto rijo à risca.

Em aberto despetalo,
Mi luna me despierta
Regojizo o gozo, confuso,
O oculto me acerta.
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 Adriani Dos Santos nasceu em 30/03/2000 na cidade de 
Feira de Santana-BA. Filha de Adriana Reis e Alessandro de 
Matos, sempre foi apaixonada pela arte, mas só começou a 
desenvolver o seu gosto pela poesia em 2015 graças a um 
dos seus professores durante atividades letivas, desde então, 
tem escrito e divulgado a sua arte poética mais voltada para 
o existencialismo, através das suas redes sociais, buscando 
espaço e reconhecimento para o seu trabalho como poetisa na 
sua cidade.

ADRIANI DOS SANTOS

Nasceu em 30/03/2000 na cidade de Feira de Santana-BA. 
Filha de Adriana Reis e Alessandro de Matos, sempre foi 
apaixonada pela arte, mas só começou a desenvolver o seu 
gosto pela poesia em 2015 graças a um dos seus professores 
durante atividades letivas, desde então, tem escrito e divul-
gado a sua arte poética mais voltada para o existencialismo, 
através das suas redes sociais, buscando espaço e reconhe-
cimento para o seu trabalho como poetisa na sua cidade.
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É recomeçando
que entendemos
que o melhor curativo
é o tempo.
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Não é preciso transformar a vida em uma sala de espera ou 
uma corrida;
aqui tudo é tão é efêmero;
nós, a vida, o tempo.
Entre a chegada e a partida existe um caminho;
a linha tênue entre o gozo e o lamento.
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Se posso viver fora desse mundo;
em uma utopia particular;
criada para curar
meu âmago existencial;
por que deveria me preocupar com a moral
de quem diz ser errado fugir do real?
Afinal, o que há de errado em querer me distanciar dessa 
realidade frágil e inconsistente que me força a pensar e agir 
furtivamente?
Não vejo nada de atraente nisso;
quero gozar da vida,
despida de medos racionalmente irracionais;
Apenas isso, sem mais.
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Matheus Mendonça, nasceu em Aracaju-SE em 18/04/2000 
Mudou-se pra Feira de Santana-BA aos 3 anos de idade
 Durante a infância descobriu seu gosto pela escrita criando 
contos e histórias, até se encontrar na poesia
Em 2016 começou a publicar poemas autorais em suas redes 
sociais, usando-as como forma de divulgar sua arte e mantê-
-las salvas.

MATHEUS MENDONÇA

Nasceu em Aracaju-SE em 18/04/2000. Mudou-se pra Feira de 
Santana-BA aos 3 anos de idade.  Durante a infância descobriu 
seu gosto pela escrita criando contos e histórias, até se encon-
trar na poesia. Em 2016 começou a publicar poemas autorais 
em suas redes sociais, usando-as como forma de divulgar sua 
arte e mantê-las salvas.
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Sozinho. Com você.

Me desculpe a bagunça, mas realmente foi uma grande sur-
presa sua chegada.
Desculpe as paredes estarem gritando solidão, não tive tempo 
pra poder pinta-las.
Desculpe nem se quer a faixada dessa casa está arrumada, é 
que não queria que entrassem pelo que viam dela.
Deixaram muita coisa aqui que ainda não consegui colocar 
pra fora, por favor compreenda, me dói só de olhar essas lem-
branças em todos esses sacos.
Desculpe ainda estar tímido, é que estou procurando minhas 
partes fragmentadas pra que quando eu me entregue seja 
inteiro.
Saiba que admiro sua força, assim como eu, você também já 
se machucou muito, e mesmo sem nunca entender porque 
o universo foi tão injusto contigo você continuou intensa se 
permitindo amar.
Eu tenho muitas feridas abertas escondidas, meu corpo é 
cheio de cicatrizes que são poemas daquilo que um dia foi 
dor.
Não espero que você seja minha cura, ou uma parte que falta 
mim, acho egoísta dizer que alguém precisa me completar, é 
oposto a idéia de liberdade, me descobri na solidão um ser 
genuinamente livre, pleno, e mesmo estando em pedaços só 
eu me basto.
Desculpe, tenho um jeito bobo, sempre faço piadas fora de 
hora, caretas, e cócegas que você provavelmente vai sempre 
reclamar, é que cada sorriso roubado de ti vai se tornar a 
maior vitória no meu dia.
Demorei até aprender que relacionamentos são extremamente 
complicados, por isso passei a preferir ficar sozinho, mas você 
apareceu.
E eu amo estar sozinho.
Com você.
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Ampulheta

Já perdi as contas de quantas vezes antes de cair o último 
minúsculo grão de areia vira-la novamente, é que de alguma 
forma isso me faz imaginar o tempo me dando uma nova 
chance, de acertar ou errar, de perder ou ganhar, de nunca 
saber sequer quem você é. ou de poder te encontrar. 

A espera me (des)espera.
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Celebro a vida para que quando a morte chegue eu possa lhe 
propor um brinde, pois toda a festa foi em sua homenagem.
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Lais Batista

Meu nome é Lais Batista, natural de Feira de Santana, tenho 
24 anos e me aventuro na escrita desde os 13. escrever sempre 
foi um exercício emocional pra mim, colocar as coisas que 
sinto pra fora ou falar de coisas que queria sentir. um lugar 
onde eu podia ser criativa, romântica, trágica e ousada. onde 
posso criar histórias, inventar personagens ou simplesmente 
falar de mim e de pessoas da minha vida sem que elas soubes-
sem que estava falando delas. ou soubessem, talvez. poderia 
falar sobre minhas características e anseios, mas acho que dá 
pra me conhecer melhor ainda lendo meus textos. é tudo Lais 
ali, em sua forma mais transparente, mostrando tudo que não 
dá pra ver da superfície. espero que gostem do mergulho.

LAÍS BATISTA

Natural de Feira de Santana, tenho 24 anos e me aventuro na 
escrita desde os 13. Escrever sempre foi um exercício emocio-
nal pra mim, colocar as coisas que sinto pra fora ou falar de 
coisas que queria sentir. Um lugar onde eu podia ser criativa, 
romântica, trágica e ousada onde posso criar histórias, inven-
tar personagens ou simplesmente falar de mim e de pessoas da 
minha vida sem que elas soubessem que estava falando delas 
ou soubessem, talvez. Poderia falar sobre minhas característi-
cas e anseios, mas acho que dá pra me conhecer melhor ainda 
lendo meus textos, é tudo Laís ali, em sua forma mais transpa-
rente, mostrando tudo que não dá pra ver da superfície. Espero 
que gostem do mergulho.
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você me disse adeus mas nunca saiu realmente da minha 
vida. e eu tenho que conviver diariamente com o fato de não 
ter você ao mesmo tempo em que tenho. eu nunca entendi 
realmente qual era a sua. o que te faz ficar. o que te prende. eu 
nunca achei que nosso laço fosse tão forte. ou talvez nem seja 
um laço, mas sim alguma coisa doentia que se parecesse mui-
to com um. só sei que você nunca vai embora de verdade. e eu 
queria muito que você fosse embora. que não me procurasse 
mais quando a saudade ou o vazio batessem na tua porta as 2 
da manhã exigindo preenchimento. que não aparecesse alea-
toriamente no meu dia pra me lembrar de alguma coisa que a 
gente fez há 3 meses atrás. que não atualizasse constantemen-
te o que quer que restou do que eu sentia por você. que me 
esquecesse. que deixasse eu te esquecer. eu não sou teu futuro. 
não sou teu presente. e não quero ser um pedaço do passado 
do qual você simplesmente não consegue se livrar. não quero 
ser a cicatriz que você aperta sempre que quer transformar 
de novo em ferida. não quero ser nada. nem uma lembrança. 
lembranças são perigosas, as vezes dão vontade de voltar. e 
por mais que a gente não tenha mais volta, toda vez que você 
bate na minha porta, eu tenho vontade de recomeçar.

e eu não quero viver de vontades.
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eu gosto do formato do seu rosto e do ossinho do seu nariz. 
gosto dos seus olhos fundos, das suas olheiras e de como você 
parece bonito e cansado. gosto de sentir seus pêlos roçando 
em minhas mãos, braços, coxas... gosto do atrito que nossas 
peles fazem juntas. gosto da sua voz e de quando você imi-
ta outras vozes. gosto quando você canta alguma música de 
olhos fechados. gosto dos seus dedos e dos movimentos que 
você repetidamente faz com eles. gosto das suas saboneteiras. 
gosto do seu cheiro, aquele que é próprio de você e aparece 
depois do banho quando você ainda não passou nenhum 
perfume. gosto de como você me faz rir sem fazer nenhum 
esforço. gosto de ficar ouvindo sua respiração quando a gente 
tá dormindo no escuro. gosto de sentir você me puxando 
pra perto mesmo durante o sono. gosto quando você chega e 
gosto mais ainda quando você fica.
eu gosto de você. gosto de todas as coisas que compõem você, 
até das que eu não conheci ainda. você é uma dessas pessoas 
que não apenas deixam marcas, mas que são uma marca. 
e, como uma marca, você é difícil de sumir. e eu gosto de 
como você resiste e permanece mesmo quando eu tento te 
apagar. eu vou fazer isso várias vezes. porque eu não gosto 
quando me sinto exposta. não gosto quando minhas defesas 
estão todas fracas, capengas e confusas. não gosto da sensação 
de estar perdendo o controle e caindo em suas mãos. 
mas eu gosto de você e de quando eu estou entre suas mãos. 
eu ficaria no meio delas por tempo indeterminado. eu gosto 
quando você me segura e de repente não parece mais que eu 
estou caindo. 
eu gosto da sua estabilidade despretensiosa e de como eu me 
sinto sua boa parte do tempo. eu gosto do seu jeito de ser 
meu. eu gosto da ideia de nós dois juntos. 
e me pergunto todo dia se você também gosta. eu gosto de 
imaginar que sim.



80

você me deu um império de afetos delicados e bonitos que 
brilham no sol, te fazem apertar os olhos, sorrir baixinho e 
aquecer a pele. você veio de forma rápida e certeira e atin-
giu pontos que eu julgava inacessíveis. você me fez esquecer 
não só de usar minhas defesas, mas de que um dia eu já tive 
alguma. 
então você foi embora com a mesma rapidez e precisão com 
que chegou. mas não levou nada que cê me deu. e eu tive que 
ficar aqui, quebrando a cabeça pra descobrir o que fazer com 
isso tudo. de repente, todo afeto delicado e bonito se tornou 
feio e pesado porque tinha cheiro de você. toda música que 
ouvimos juntos se tornou insuportável porque me lembrava 
tua voz. todas as defesas voltaram e agora me encaram per-
guntando porque fui tão burra por ignorar a existência delas. 
entenda, eu não queria que nada disso acontecesse, mas eu 
precisava te colocar pra fora de algum jeito. sua presença 
invisível no meu sofá, na minha cama, apoiado com os dois 
cotovelos no balcão da cozinha já estava me assombrando. eu 
precisava me exorcizar de você. e pra isso, eu precisava que 
você fosse uma coisa ruim. porque se eu lembro o quanto era 
bom, eu sinto falta. se sinto falta, quero de volta. dói, fere e 
sangra tudo novamente, como naquele dia em que você veio 
buscar suas coisas e eu tive que te acompanhar até a porta. 
hoje você é só um estranho com quem eu já passei um breve 
pedaço da vida junto, mas eu te conheço tão bem e parece 
que foi tanto tempo... 
você é tipo uma manchinha persistente no canto de alguma 
roupa. geralmente nem reparo que está ali, mas quando vejo 
quero esfregar até ferir os dedos, na esperança que dessa vez 
consiga fazer sumir. você me deu um império de afetos im-
possíveis de esquecer, mas doloridos demais pra eu não tentar 
apagar.
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NINA MARIA 
Nina Maria é natural do interior da Bahia, da cidade de Santo 
Estêvão. Nascida no ano de 2000. É preta, poeta, escritora, ge-
miniana, feminista, lésbica, curadora literária internacional e 
editora da revista e site Ruído Manifesto. Atualmente faz cur-
so técnico de produtor cultural pelo SENAC-BA, é também 
graduanda em letras com língua francesa – UEFS. É autora 
dos livros A flor da Pele (Editora UEFS - 2019), Ela – Poemas 
e Cartas de amor (Independente - 2020), Há nove luas em 
mim (Editora Pedregulho - 2020), Eu vendaval Eu furacão 
(Editora Pedregulho – 2021). Presente em algumas antologias 
nacionais ao lado de poetas negras como Conceição Evaristo, 
Jarid Arraes, Mel Duarte, Lubi Prates, e antologias internacio-
nais, e poesias publicadas em países como Alemanha, Argen-
tina, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, México, Suíça e Portugal. 

NINA MARIA 

Natural do interior da Bahia, da cidade de Santo Estêvão. Nas-
cida no ano de 2000. É preta, poeta, escritora, geminiana, fe-
minista, lésbica, curadora literária internacional e editora da 
revista e site Ruído Manifesto. Atualmente faz curso técnico 
de produtor cultural pelo SENAC-BA, é também graduanda 
em letras com língua francesa – UEFS. É autora dos livros 
A flor da Pele (Editora UEFS - 2019), Ela – Poemas e Car-
tas de amor (Independente - 2020), Há nove luas em mim 
(Editora Pedregulho - 2020), Eu vendaval Eu furacão (Editora 
Pedregulho – 2021). Presente em algumas antologias nacio-
nais ao lado de poetas negras como Conceição Evaristo, Jarid 
Arraes, Mel Duarte, Lubi Prates, e antologias internacionais, 
e poesias publicadas em países como Alemanha, Argentina, 
Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, México, Suíça e Portugal. 
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Olhos de gueixa,
que me faz parar,
respirar,
suspirar,
amar.
Olhos que dizem tudo,
às vezes, também não dizem nada
Mas quando diz,
bem diz
e me faz cantar
melodias de outrora,
sigo buscando a aurora.
Queira eu querer estar nos braços da amada,
doce, encantada.
Queira eu escrever poesias,
estar de bem com a vida.
Queira eu, simplesmente, querê-la
Como és,
Como sou,
Como estás,
E, perdidamente amar.
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Onde queres, calmaria
sou tempestade,
vendaval,
tsunami e terremoto
porque não vou conter minha intensidade por você,
não vou entrar num molde,
num padrão, 
não vou viver escondida,
não quero ser repreendida,
quero ser amada,
quero não ter medo,
quero cantar o mundo inteiro,
ser quem eu sou,
amar sem ter,
e como diz Caetano, querer-te sem ter fim.
Quero dançar com você,
é tudo ou nada,
oito ou oitenta,
sem tempo para meio termos,
quero a certeza de um amor tranquilo
e se você não pode garantir isso,
eu entendo,
compreendo,
não julgo,
a sociedade não está preparada para a força e poder que é 
duas mulheres se amando. 
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Ouço Nando Reis e é tão clichê a forma como uma música em 
específico me lembra você.
Sim, você
Você que nem bem chegou e já se foi tão rápido
E é engraçado, porque assim que eu te vi algo em mim mexeu,
sorriu,
agradeceu.
Mexeu porque fiquei hipnotizada com sua voz,
seu jeito,
sua beleza singular.
Sorri, inevitavelmente, e por vários e vários dias, sempre que 
eu te encontrava.
Agradeci diversas e diversas vezes porque você é do tipo de 
pessoa que as divindades só colocam em nossas vidas uma 
vez e, com isso, deve-se aproveitar
E como aproveitei
Aproveitei para aprender suas idiossincrasias,
seu jeito,
suas manias,
cheguei a tentar imitar o seu sorriso em frente ao espelho só 
para te ter um pouco mais perto.
E como diz o Nando: “estranho seria se eu não me apaixonas-
se por você”
E eu me apaixonei,
me apaixonei até pelo seu jeito de usar all star com saia longa,
pelas nossas conversas intermináveis,
pelo dia em que saímos, despretensiosamente juntas, aquele 
foi o melhor dia do universo que costumava ser eu e você.
E eu não vejo a hora, de um dia, te reencontrar
te ver
e dizer: Você me marcou,
me ensinou
e continua ensinando.
Obrigada,
Espero te ver em breve.
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Meu nome é Lucas Vieira Gonçalves Almeida, tenho 23 anos, 
sou natural de Feira de Santana, tive uma passagem na UEFS 
como estudante de história, mas atualmente me detenho a 
alguns trabalhos e projetos pessoais.
Minha relação com a poesia começou cedo, primeiramente 
como leitor e na posteridade  identificando o texto como ca-
nal para minha expressão escrita. Na busca da fórmula, meu 
poema bebe das mais variadas referências, e sobre as palavras 
ensaia uma materialidade surrealista.

LUCAS VIEIRA

Meu nome é Lucas Vieira Gonçalves Almeida, tenho 23 anos, 
sou natural de Feira de Santana, tive uma passagem na UEFS 
como estudante de história, mas atualmente me detenho a al-
guns trabalhos e projetos pessoais. Minha relação com a po-
esia começou cedo, primeiramente como leitor e na posteri-
dade  identificando o texto como canal para minha expressão 
escrita. Na busca da fórmula, meu poema bebe das mais varia-
das referências, e sobre as palavras ensaia uma materialidade 
surrealista.
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MINOTAURO 

cambão errante
aqui corro cavalo
magro em massa
amasso a cama como pasto
à sombra penso em sol
como atravessa exato
ileso estacas o farpado
quando toca o sino de alumínio
e retorna amargo
a boca estrada
o carro passa o cão ladra
o boi morre gritando
feito homem 
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ANTESSALA DO MAR 

                  Passo de infinito sal
                algas platônicas de sol
            enamorando ozônios azuis
              projetam o verde intimo
                            marinho 

céu inverso alagado,
nuvens de espumas oceânicas
vertem mangues-constelações;
baleias-estrelas na translação
esbarram caranguejos-cometas
no sideral pacífico. 

[Omar: que não somente água
nem tão somente azul, nem solitário
horizonte ou acesso;
O mar que também não usa calças nem
vestidos, desnudo vivo deitado
como corpo velado de chuva;
o mar que não tem curvas e atravessa
de pe inteiro, as colunas gregas o forte
militar
esticando seus braços e cabeça
para ver andar de automóvel
o peixe de couro e gás.



88

POEMA AMADOR

Entre as transversais, embarques
dentre os saltos na metalinguagem dos
quebra-molas, atravessando o complexo
de usinas, antologicamente vivo
meu único poema veio a nascer
como quem vai ao trabalho;
em letra corrida, às pressas
no espaço atrás da bula
de lauda única, vagão inteiro
um trilho de ferro, marco da infância
do amor tristonho monólito
aquilo dolorido, no signo do peito
o osso extraído no dia inventivo;
vai guardado na maleta
velado como os segredos do ano novo
junto ao martelete, à luva
endossado à musa
declamarei sobre ela
tiragens em sussurros, aos tigres
afim de rugir o silêncio da noite
de brilho no olho, carícia
aquecendo a nuvem da cama
sem fins editoriais.
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Giovane Wilker, natural de Feira de Santana. Tenho 22 anos, 
estudante de licenciatura em geografia - UEFS, integrante do 
GRUD (Grupo Respeito e União pela Diversidade), intérpre-
te, negro, LGBTQ+, escritor, poeta, performer, palestrante, 
filho de Oxum e um dos coautores do livro de Poesia na 
Pandemia pela Editora Baiana (2021) com “A-rritmi(c)a D’um 
Peito Ijexá”, onde expõe a magia que é, seu desejo em afrocen-
trar e saúda a rítmica da sua Orixá, Oxum: o Ijexá! 

GIOVANE WILKER

Natural de Feira de Santana. Tenho 22 anos, estudante de li-
cenciatura em geografia - UEFS, integrante do GRUD (Gru-
po Respeito e União pela Diversidade), intérprete, negro, 
LGBTQ+, escritor, poeta, performer, palestrante, filho de 
Oxum e um dos coautores do livro de Poesia na Pande-
mia pela Editora Baiana (2021) com “A-rritmi(c)a D’um 
Peito Ijexá”, onde expõe a magia que é, seu desejo em afro-
centrar e saúda a rítmica da sua Orixá, Oxum: o Ijexá! 
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Versos Inversos

(D)escreveram me versos nas paredes de meu avesso particu-
lar remendado

Nutriam me d’esperança, auroras boreais perpassavam meu 
estômago embrulhado 

Borboletas estomacais sobrevoavam, intuindo e entoando: 
falácias su(j)as, improváveis 

Foram versos inversos ao universo me prometeram viver em 
a-braços-laços.
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Padê de Auto Amor

Florecer, ebó de auto-amor
Desabrochar-se ao mundo
Pétalas-feitiços, espinhos-dissabor(es).

Flor-é-ser (des)temida, 
exalar perfume-beleza-essência, liberdade-esplendor.

Flor é ser, de tantas rosas,
fêmeos e efêmeros versos
no encontro de avenidas, padê de auto-amor!



92

(C)oração sem Sujeito

Fui G m em torno do seu corpo sem luz-melodia, entoei cân-
ticos, apaziguei melancolias. 

(C)oração sem sujeito, meu canto dizia: subordinei-me de-
mais as tuas subordinações, alma vazia.
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Mine biografia

 Chamo-me Thauan Nery Braga Da Silva, pra ser sin-
cero não sei falar sobre mim, sobre quem sou, pois ainda não 
sei quem sou, posso apenas dar uma breve descrição sobre 
algumas coisas que compõem meu ser... Como por exemplo, 
a filosofia e a arte. Nelas encontrei uma forma mais saudá-
vel de encarar as angustias de nossa sociedade, tempo e de 
questões mais universais, a poesia é uma conexão direta para 
a essência real das coisas, e minhas poesias contem minhas 
angustias mais particulares e mais universais. Você pode 
acompanhar algumas de minhas poesias no meu instagram 
pessoal: thauan_neryy (https://www.instagram.com/thauan_
neryy/?hl=pt-br)

THAUAN NERY

Pra ser sincero não sei falar sobre mim, sobre quem sou, pois 
ainda não sei quem sou, posso apenas dar uma breve descrição 
sobre algumas coisas que compõem meu ser... Como por exem-
plo, a filosofia e a arte. Nelas encontrei uma forma mais saudável 
de encarar as angustias de nossa sociedade, tempo e de questões 
mais universais, a poesia é uma conexão direta para a essência 
real das coisas, e minhas poesias contem minhas angustias mais 
particulares e mais universais. Você pode acompanhar algumas 
de minhas poesias no meu instagram pessoal: @thauan_neryy
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O invisível inútil?

Em meio à multidão
Onde pessoas invisíveis estão
Duas extremidades opostas 
Da criança ao idoso, expostas:
Ao perigo e a fome.
Por que há quem lhes abandone?
Numa sociedade onde o “cada um por si”
Vale mais que o amor ao próximo
Se não consegue acompanhar o progresso:
Aborto ao próximo.
As costas eles virão 
Os olhos eles vedam 
As pessoas invisíveis, eles já mais verão.

Ouça, apenas ouça... O choro dos solitários
os risos dos salafrários 
O bicho homem revirando o lixo
E a polis  que finge não ver isso.
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Ira

Ira irá
Irá consumir 
Do consumo à destruição
Da destruição a salvação, que salvação?

Nós nos banharemos no sangue dos inocentes
Matai ao próximo
Matai ao próximo como a ti mesmo 

“Por que fui condenado?”
Irá se perguntar
Pobre coitado
“porque minha alma nas chamas foi jogada? Eu que tanto 
protestei,”.
“Ao próximo ajudei lhe disse como deveria bem viver,”.
 “Como a minha alma foste se perder?”.
Pobre criatura 
Palavras mascaradas
 Flechas disparadas 
Com ódio Mataste o próximo 
Mataste ao próximo como a si mesma.
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Pátria amada

Ouvira do Ipiranga as margens já não tão plácidas
De um povo não tão heroico em pranto e relutante
Sobre o sol: a desigualdade
Ó pátria amada e idolatrada
Quanta maldade
Em nosso peito cravado o desespero, a própria morte.
Ó pátria amada mal idolatrada 
SALVE!! SALVE!!

Brasil, de um sonho intenso.
De amor?
 Ó esperança, quantos filhos teus a terra desce?
Nossos bosques tem cada vez menos vida
Nossa vida mais temores
Ó PÁTRIA AMADA QUANTAS DORES!!
Quantas dores?
SALVE!!  SALVE!!
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Maria CLara Aquino

MARIA CLARA AQUINO DAMASCENO

Nasceu e reside em Euclides da Cunha, no sertão da Bahia. É 
graduada em Letras (UNEB) e mestranda em Estudos Literá-
rios pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
Escreve e lê para desviar a atenção da respiração dos peixes. 
Conta com participação em antologias poéticas e revistas lite-
rárias. Ao caramujo um jeito esquerdo (no prelo, pela editora 
Patuá) é o seu primeiro livro de poesia. 
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Nasceu e reside em Euclides da Cunha, no sertão da Bahia. 
É graduada em Letras (UNEB) e mestranda em Estudos Li-
terários pela Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS). Escreve e lê para desviar a atenção da respiração 
dos peixes. Conta com participação em antologias poéti-
cas e revistas literárias. Ao caramujo um jeito esquerdo (no 
prelo, pela editora Patuá) é o seu primeiro livro de poesia. 



98

HERANÇA

As mulheres daquela família, 
não se sabe a origem do fardo, 
todas elas padecem de cefaleia. 
São dores que podem atravessar dias e noites. 
Até mesmo as sementes não escapam da sina.
No mito, Zeus, com insuportável dor de cabeça,
pede a Hefesto que abra seu crânio a machado,
Surge Atena revestida em sua armadura. 
As mulheres daquela família 
mordem os pulsos, rasgam as vestes,
esmurram as paredes em trabalho de parto.
_ Vai nascer mais uma menina.  
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ESTE CASAMENTO NÃO TEM SALVAÇÃO

 
Um sátiro canta, ri e derrama cerveja quente
Na cabeça de seus onze filhos pagãos.
Ninguém dorme antes de madrugada alta
E antes do assalto às fechaduras japonesas.
 
Uma mãe sereia mistura a última lágrima
                                  [salgada de mar]
Na fritura do único ovo na bandeja,
O racionamento de uma semana.
 
A vida é a única que devora impaciente.
A tribo ainda marca bingo aos domingos?
Faminta, azeda a cerveja e amarga o café.
Sátiro e Sereia na cama, finalmente,
Falam do dia que não foi domingo
Tramando mais uma criança natimorta.
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FOGO-APAGOU

Na meninice,
meu sonho de adulto
era a pontaria.
O bodoque na mão,
o alvo iluminado
para exatidões matemáticas.

Sentia o coração da rolinha
pulsando nos dedos,
já sabia da morte anunciada
em outros eclipses de menino.

Bem no peito
uma revoada de pássaros
entoando em azul moderado:
_ Esta foi a última vez.
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Minibiografia: 

Adriele Rêgo Santos, nasceu em Feira de Santana - Bahia, no 
dia 05 de junho de 2000,  é apaixonada por poesia e fascinada 
pelo poeta Pablo Neruda, escreve poemas desde 2012. É aluna 
de Jazz e Samba de Gafieira, respectivamente pela Live2Dan-
ce e a Academia Bahiana de Dança de Salão. Graduanda em 
Direito pela UNIFACS - Universidade Salvador. Estagiária 
do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador. Integrante 
da LAEJU - Liga Acadêmica de Estudos Jurídicos da Bahia. 
Espírita desde os três anos de idade. Membro e coordenado-
ra da Juventude Espírita Nova Era (JENE) e participante da 
Juventude Espírita Amor (JEA). 

ADRIELE RÊGO

Nasceu em Feira de Santana - Bahia, no dia 05 de Junho de 
2000,  é apaixonada por poesia e fascinada pelo poeta Pablo 
Neruda, escreve poemas desde 2012. É aluna de Jazz e Samba 
de Gafieira, respectivamente pela Live2Dance e a Academia 
Bahiana de Dança de Salão. Graduanda em Direito pela UNI-
FACS - Universidade Salvador. Estagiária do 3º Ofício de Regis-
tro de Imóveis de Salvador. Integrante da LAEJU - Liga Acadê-
mica de Estudos Jurídicos da Bahia. Espírita desde os três anos 
de idade. Membro e coordenadora da Juventude Espírita Nova 
Era (JENE) e participante da Juventude Espírita Amor (JEA). 
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Dos ventos que me surgem pelo teu abraço
A entrega do meu corpo se completa 
Dos teus dedos que me tocam as raízes 
Um desfilar de inícios me sucedem

Dos teus pés que amaciam a minha querida terra 
O amanhecer me levanta
Dos teus completos-caminhos que cortam minha trajetória
Vida minha andarilha-se 

Dos sóis que iluminam o ventre
Mães nossas se abraçam
Dos espíritos que se reconhecem
Mães nossas colorem
Dos corações que se amam
Mães nossas vivem
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Latidos ecoam como ritmada canção 
Suspiros e folhas encontram-se no trajeto 
O vento assovia como se assumisse persona

É a libertação que sorri para mim
Fito-a com descrença!
Mas certamente, hoje é o dia de imersão e fundura... 

Meu corpo dança, minh’alma volita incansavelmente
Meus pés dançam ao som do pandeiro que toca 
É chegado o último grito pungente da criança! 

Ora abertos, ora cerrados
Os olhos dela me vencem
E num respiro fugaz
Deito-me e acredito 
Espero e desperto
É a minha era 
Trago boas novas 
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Quando se parte, sem destino acertado
Não é por vontade das asas, levantadoras de voo
Mas por peito pulsante que anseia chegadas ao mundo

Grãos-mostarda bamboleiam no quase céu
Por onde toda vida se abrolha
Por onde a morte não se acerca 
Por onde os filhos dela, passam e se benzem
Para que no fogo do porvir
As águas maniqueístas sejam amigas da vida   
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Paula Ana, multiartista do sertão baiano, caminhando entre a 
música e as artes visuais e literárias. Nascida e criada em Te-
ofilândia/BA, região do sisal, carrega suas raízes recheadas de 
batatas doces, milhos e feijões, batizada nas águas barrentas 
dos tanques de pedra e benzida pelas rezadeiras de sua terra.  
 
Estudante de licenciatura em história na UEFS e filha de 
Cecília e José Paulo, Paula Ana tem 25 anos e reside hoje em 
Feira de Santana/BA.

PAULA ANA

Multiartista do sertão baiano, caminhando entre a música e 
as artes visuais e literárias. Nascida e criada em Teofilândia/
BA, região do sisal, carrega suas raízes recheadas de bata-
tas doces, milhos e feijões, batizada nas águas barrentas dos 
tanques de pedra e benzida pelas rezadeiras de sua terra.  
 
Estudante de Licenciatura em História na UEFS e filha de Ce-
cília e José Paulo, Paula Ana tem 25 anos e reside hoje em Feira 
de Santana/BA.
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a emergência da tática e a necessidade da estratégia
 
 
no momento eu queria muito me livrar dessas muriçocas 
mas além disso eu queria muito estar em um dia ensolarado 
porém fresco 
dançando um slow jamz frita de doce descalça na grama baixa 
com disposição para aprender qualquer coisa 
comendo o que preciso para ter saúde e energia para criar 
formular, inventar, produzir 
por enquanto tenho tarefas pequenas e grandes 
evitar as muriçocas é a menor 
não pensar que é a maior 
é uma das grandes
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Eflúvios
 
 
xerar a pessoa pode ser o ato mais  
g 
 o 
   s 
     t 
       o 
         s 
            inho de amo-te 
teus xeros em minhas costas 
combinam com o cheiro da tua barriga 
 
gosto mais do teu cheiro 
do que de ti 
ingênuo 
 
dizer isto quer dizer que amo 
g 
 e 
   n 
     u 
        i 
          n 
             a 
                mente tua crueza  
                                   nudez 
                                   suor 
                                   odores 
                                   e 
                                   temperaturas 
 
o gosto do teu beijo 
e o cheiro da tua respiração 
eflúvios 
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emanação  
     s   u   t   i   l 
te xero 
deságuo em rio.
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Hoje é sábado e eu choro por qualquer coisa
 
 
escorre poesia dentro 
mar infinito por fora 
é lágrima 
que não acaba mais 
 
Janaína é forte 
mas balança 
com qualquer afeto dos seus filhos 
 
chora agora 
Maré mansa, 
sábado é dia 
de transbordar.
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Tulipa Negra Artista de Feira de Santana na Bahia. Com 21 
anos, é além de trancista, modelo, cantora e autora de suas 
próprias letras. A rapper/poetisa que faz parte da cultura Hip 
hop há 5 anos, usa suas letras como forma uma de libertação, 
pra expressar aquilo que se sente.

TULIPA NEGRA

Artista de Feira de Santana na Bahia. Com 21 anos é, além de 
trancista, modelo, cantora e autora de suas próprias letras. A 
rapper/poetisa que faz parte da cultura Hip-Hop há 5 anos, usa 
suas letras como forma uma de libertação, pra expressar aquilo 
que se sente.
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SENTIR 

Rasgar e sentir 
Sem saber, caminho,
escolho, mas nem sempre. 
Vou tentando me encotrar.
Talvez eu esteja bem aqui 
Mas procuro tanto, 
e não consigo sequer me ver, 
Me notar. 
Como posso rasgar tanto aquilo que nem percebo.
Ao contrário do que faço, 
queria amar,
Entender e acolher 
Na busca,
do melhor, 
do amor 
da paz em minha própria presença.
Aah, quem dera se eu soubesse por onde ir.
O mar, nele me vejo.
sou imensa, intensa, bruta, 
mas calma.
Também sou fogo,
Que queima a mim mesma. 
Depois de tudo isso dito, 
Percebo que nesse texto, eu tenho a resposta daquilo que 
quero tanto saber. 
Eu sou
Existo 
Vivo 
Paixão
Vida
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OUTROS 500

Hoje eu enxergo com outros olhos 
Vejo o profundo nos outros e em mim
Sempre busco ver o melhor
mas não deixo de ver a realidade .

O mundo é assustador quando se cresce,
quando criança “tudo é lindo” e mais fácil. 
Mas quando adulto, aaaa, quando adulto é difícil, 
mas é gostoso também 

São tantas aventuras, decisões, conhecimentos, paixões, en-
tendimento e assim vai...
Pessoas que vem e vão,
Vão sem se despedir, por falta de oportunidade,
Até nisso nao temos paz, não temos tempo nem pra pensar 
se estamos partindo, diferente daqueles outros que ficam do 
outro lado da ponte. Dá ponte prá cá é outros 500.
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PLANOS

Tenho que mudar planos, minhas metas, minha vida.
Se por acaso na vida eu quiser crescer,
Dá voz ao sentimento que habita em mim 
Pq dentro ele grita querendo viver.

Quero apreciar o sabor que a vida tem, 
e isso é difícil de compreender.
São caminhos e caminhos que ditam história,
Bote fé que todos eles me ensinou a viver.

Lembro da infância, lágrimas que derramei.
Lembro de crescida ainda chorar ,
esse choro que limpa, que sim me levanta, pra que no próxi-
mo dia eu queira luta.

Parece que o mundo é só batalha, mas não é, não é
Parece que é um corte de navalha, pode ser,
Não sou a preta guerreira e cheia de garra, tire de mim esse 
título que eu quero viver.
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Lucio

LUCIO MACEDO

Lucio Macedo, 22 anos. Por enquanto. Um homem que ri, cho-
ra, ama, sofre, deseja e sonha. Pescador de sentidos e leitor nas 
horas rasas. Além do mais, bom ouvinte e mentiroso.
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Rua Horizonte

Rua turva, fóssil
Antes fosse carregada de gerações
Um enorme mausoléu de território íntimo
Nas emoções perdidas de nossos ossos
Quando o nascimento dos olhos miúdos
Que derretem tristezas, angustias e alegrias
Mantivessem o estranhamento mais profundo
E a manhã que embala os afazeres do sábado
No silêncio dos cochichos vemos viva-gente
Ramificando-se do solo oco, seco
Em que passos plantados desfazem ecos
Arejando os caminhos movediços
Junto às folhas como um coral de gemidos.
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Peregrinação

Cubro-me do avesso de seus olhos
Imerso nos sonhos, ao corpo, turista da intimidade
Percorrendo os dramas, os mistérios
E uma forma metafísica assumindo sua fisionomia
Artesã modelando como argila: 
Sentimento, pensamento e paisagem
As inúmeras formas que carregam passados
no sopro de filosofias que se apagaram pelo tempo...
E o tempo como átomos pelo chão modelando-se em destinos
Tal os recônditos do Oriente; Os becos da Andaluzia e os 
cantares dos Marrocos.
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Miragem

No deserto da noite
Lábios ressecados de carência
Retirando a poeira dos olhos
Fundos e povoados
Numa estátua de carne
Com gula de seus ângulos
Em tecido vivo, viscoso
Feitiço, bem de seu feitio
Fazer abrigo na voz
Perfumada de feromônios
Pensamentos escorregadios
Legiões, carnívoros, demônios.
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Josias Andrade é natural de São Felipe-BA. Graduando em 
Letras pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é 
também contista e rapper (no rap assina como Neuronêgo). 
Nascido e criado em perímetro rural, desde pequeno se aven-
tura na arte de escrever. Hoje além de expor diariamente seus 
escritos, em suas redes sociais, também possui três poemas 
publicados em antologia poética da Cogito Editora em 2018; 
dois álbuns de rap (Fadologia e Rosa do deserto) lançados 
nos últimos dois anos e um conto publicado no site “Univer-
so 75.”
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anos e um conto publicado no site “Universo 75.”
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um igual em chamas

desceu ao próprio inferno
dentro de si
e sentiu queimar a pele
sentiu a chama dos complexos
os passados presos a formação do ser
e moldado na sociogenia
se vê praticante do medo vingativo
refém dos eugenistas, ainda
se queima, dentro de si
do próprio inferno
dos passados infantes
e dali pretende resgatar-se:
um novo que será do velho que já foi…
e liberto do próprio inferno
e das amarras das cicatrizes
renascerá o preto, aquele mesmo
que ressuscitará, subirá ao próprio céu
e sentará no trono de si
todo poderoso.
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tanto sangue

tanta lama leva tanta alma
tanta bala mata tanta letra
tanta vida vai viver no além
que muito tenho evitado tretas
morte mata mesmo sem motivo
fica o luto lambendo quem fica
tanta arma não evita morte
e facilita ato terrorista
inundações foram arquitetadas
muita massa foi manipulada
matam pretos e pretos se matam
por acaso posso estar na lista.
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vida curta

a vida é curta?
então se cure
de quem te corta
depois se cure
de cada corte
depois se orgulhe
das cicatrizes
e então evite
qualquer embuste
que já chegue de navalha na mão.
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DANIEL SERRA

Meu nome é Daniel (@cabecadebagreii) tenho vinte e dois 
anos faço Licenciatura em História na Universidade Estadual 
de Feira de Santana, mas nasci em Jaguaquara, Sudoeste Baia-
no. Escrevo poesia literalmente por azar, mas é uma relação 
conveniente diante das possibilidades. Um destaque especial a 
poesia Saudade que não foi selecionada, Poesias para enganar a 
morte pt. II. A todos incentivadores de poesia nos seus mais di-
versos meios de difusão e á todos que entendem a poesia como 
elemento transformação social. Se não construirmos uma 
nova estrada assentaremos os caminhos de um novo horizonte.
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TRANSITÓRIO 

Mas a poesia do que salva, de quais medos? 

Enquanto começo, desfaleço.
Células morrem como parte do todo 
Eu, parte do todo, me relaciono com outras partes: 
Esclareço
Eu sou, pois tu és.

Amores, dores e frustrações.
Desencontros e atritos 
Galhardia de quem vive 
O prêmio da vida boa é a morte 
Que com certeza é feliz 
Assim salvo-me do medo da finitude 
E fazer poesia é aprender a morrer

Portanto, artífices das suas próprias histórias, 
Façam teoria. Façam na prática.
Vivam de acordo com o que pensam
A ética termina na prática 
Pensem a vida e vivam o pensamento. 

Quando a morte define o ponto final 
Dá a vida o valor 
Se fossemos eternos, qual a finalidade de pensar sobre o infi-
nito? 
Viver é escassez e finitude
Vivo. Gesto migalhas da minha razão na vida 

Espinoza me consola: 
O real é o que é e ao mundo nada falta 
A existência corre na ampulheta, eu sei, 
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Portanto, cada instante é irrecuperável.
Aqui não há treinamento algum 
Por isso esse tesão e desapego. 
Despedir-se das irrecuperabilidades que não viveremos mais 

Morremos de fora pra dentro 
Aprenda a morrer 
Ninguém se alegra sozinho 
Morremos a cada vez que o mundo que é o que é 
Nos entristece,
Nos diminuí.
E se a morte merece uma poesia
É, pois, por ser crosta da vida. 
Amálgama inseparável de todos dias
A cada momento que o mundo nos apequena 
A morte é assunto de homens tristes
Candidatos a cadáveres.
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ASTÚCIA DA RAZÃO 

Tudo bem, 
Mas.
Mais e mais vezes, mas.

Paradoxo que se conserva 
Todo ele em nosso tempo 
No implícito e obscuro, pois 
Se é responsável por tudo que cativas 

Lembra-te 
Tudo é amalgama que nos cativa 
Cativa-me!
Poesia que fica doravante  

Pergunto-te, “mas”
A existência da razão não te provoca? 
Após que experimente as perdas
E sofra os danos

Mais uma vez, 
“mas”. 
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Não-vida
(ao meu irmão)

Nem pouco como Rei 
Nem muito como Zé 
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Geise Mascarenhas

Geise Cléia Jambeiro Mascarenhas, poeta, declamadora, atriz 
em construção e estudante de Farmácia pela UNIP(2019); 
nasceu no interior da  Bahia, na cidade de Castro Alves, em 
27 de Maio de 1998.Filha da confeiteira e dona de casa Gisa 
Jambeiro e do caminhoneiro Elielson Mascarenhas. Desde 
cedo, mostra interesse por poesia e literatura. Recita desde os 
13 anos de idade. Estudou todo o período colegial em uma 
escola pública do interior (Argoim, Rafael Jambeiro-Ba). 
Além de escrever, tem um amor pela arte de atuar e rabiscar. 
Atualmente, se prepara para a escrita do seu primeiro livro de 
poesias
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legial em uma escola pública do interior (Argoim, Rafael Jam-
beiro-Ba). Além de escrever, tem um amor pela arte de atuar e 
rabiscar. Atualmente, se prepara para a escrita do seu primeiro 
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Um poeta, um poema 

Com naturalidade, o poema
Passa a se expressar,
Na simplicidade do poema,
Um simples poeta introduz-se a declamar.
Poeta! Poema!
O êxito está a se atar,
O poeta risca,
Rabisca, implica, flutua,
Faz palavras transbordarem.
Faz de pequenas palavras
Grandes conhecimentos
Escreve, descreve,
Expressa em doutrinas
O que está a tencionar
Ao declarar seus sentimentos.
O poema,
Ah! O poema reconhece na sua agilidade,
Delicadeza, metáforas, ilusões...
Desaguam-se no mar,
Difundindo-se em vocábulos
Sua inquietude, virtude,Que deixam vos desejá-lo.
Um poema mostra momentos, sentimentos,
Que nos obriga a comentá-lo.
Um poeta! Um poema!
Tudo está a prefigurar.
Será que o poema expõe
Sentimentos de um poeta?
Ou será que cada poeta excede-se ao amar?
Por que, Poeta? Poema? Amar?
Viver! Escrever! Desejar!
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Corpo

O crepúsculo transita meu estado de luz. O banho quase 
noturno impera.
O corpo adere ao sal, ao azul, a onda flamejante.
O corpo acompanha o desequilíbrio subversivo. Viver o tera-
pêutico é preciso!
O corpo situa na sua beleza em arte e energia. Fujo da poesia 
em desamor.
Final de sol. Penso que os peixes entardecem cativados aos 
meus movimentos físicos! Tudo em mim é psíquico e ritualís-
tico!
Tem festa no mar, e o corpo dança como nunca o fizera...
Sensualizo as curvas na sintonia prazerosa em mim. Já não 
quero desafeição!
O corpo grita!
Já não é apenas carne, nem camadas.
Há vida!
Se há espírito, há vivacidade
E, duas partes que amam.
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Mãe natureza

Feliz daquele que
Mora perto do mar
E sente o cheiro na
Alma tocar,
Que molha
Os pés como
Quem não quer nada,
Além de olhar e
Se sentir de
Alma lavada.
Feliz daquele que acorda
Todas as manhãs olha o
Horizonte e
Aprecia o mundo sem fim,
Imaginando um outro plano,
Que não seja este aqui.
Que afunda os dedos
Na areia úmida,
Indo de encontro ao sensível,
Rompendo o peso que se carrega.
Quem mora perto do mar
Com certeza é mais feliz.
Assim como quem mora
No meio do mato,
Do lado do rio,
Comendo sem prato,
Se nutrindo de si.
Nadando entre os peixes,
Sem pôr feixes e armadilhas.
Espirrando sementes com
Pensamento de
Campo florido.
Feliz daquele que
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Mora perto da natureza,
Respira,
Inspira e
Expira.
A natureza é mãe.
O ser que acalenta e doa.
Feliz daquele que é recíproco,
Traz consigo o poço de gratidão
E age como filho.



132

copyright © 2021 by Baile Surrealista

Organização: Henrique Sampaio
Editoração eletrônica, Projeto gráfico e Revisão: Henrique 
Sampaio
Capa: Henrique Sampaio sobre pintura de Cartre Sans
email: bailesurrealista@gmail.com
Instagram: @bailesurrealista/ @subversoeditora

_______________________________________________

Ficha catalográfica — Agência Brasileira do ISBN

Ísis sem véu-Antologia Poética / Henrique Sampaio, organi-
zação e seleção. Feira de Santana: SubVerso Editora, 2021.

132 p. 13x21 cm.

Vários autores.

ISBN

1. Poesia brasileira – Coletâneas. 2. Poesia baiana contempo-
rânea e Esoterismo
I. SAMPAIO, Henrique

CDU: 821.134.3(81)-1 
CDD: B869.1

_________________________________________________



133


