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Apresentação
Quando, pela primeira vez, assisti ao filme Sociedade dos Poetas
Mortos, lembro-me de que fiquei encantado com dois versos de
um poema de Robert Herrick: “Apanha os botões de rosa enquanto
podes. E esta flor que hoje sorri amanhã estará morta”. Naquele
tempo, reta final dos anos 2000, estava eu cursando o ensino
médio num colégio interno sergipano e ingressando no doce
labor da travessia poética de minha vida, assim como os alunospersonagens do filme, noviços desbravadores do mundo.
Os versos de Herrick citados no filme pareciam indicar somente
uma interpretação do eu lírico sobre o tempo, sua essência e
efemeridade na vida. Mas, não exatamente, pois, não é a arte,
também, o palco da polissemia e da instabilidade? O drama
experienciado pelos alunos-personagens do filme representava as
intempéries do mundo e a difícil jornada da afirmação identitária
de todos nós, seres humanos, no grande tear da vida. Sim, nossa
busca incessante de entendermos quem somos, de onde viemos,
para onde vamos, aonde queremos chegar.
No doce labor da poesia, vertemos o nosso sangue, vazamos
as nossas dores, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas
aspirações e reflexões. Traçamos no tempo da escrita o retrato das
emoções que vão profundamente (re)constituindo quem somos e
aonde o tempo e a vida nos levarão. Queiramos ou não, no traçado
das linhas e das palavras que brotam da alma, afirmamos as nossas
identidades, que não são jamais iguais ou indivisíveis. Somos
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complexos na trajetória da vida e da poesia que clama dentro de
cada um de nós, o que vai erguendo, no seio do tempo, um mosaico
de cores e dores próprias da existência.
Pensando nesse mosaico complexo e na (re)constituição de agentes
produtores de palavras em verso e prosa, o objetivo desta antologia
consiste em divulgar as produções artístico-literárias d@s grandes
amig@s que conquistei aqui no estado de Sergipe, durante meus
anos de formação escolar e acadêmica. Os textos que aqui vão
abrangem temas como angústia amorosa, diversidade humana,
respeito às diferenças e questões existenciais e intangíveis da nossa
realidade. As obras de cada autor desta antologia partem do interior
de seus pequenos “mundos”, possuem suas singularidades e estilos
próprios que, independentemente de incertezas e contradições,
defendem ser as identidades plurais e que “o mundo é de todas as
cores”.
No mais, queremos agradecer à Editora Lucgraf pela oportunidade
concedida à divulgação de nossas obras artísticas e pelo carinho
em acatar a realização deste lindo projeto. Que outras antologias
possam vir!
Um viva à poesia! Um viva às cores de todos os mundos!
Samuel de Mattos
No alvorecer estrelado da primavera de 2019.
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Das cores e das dores, despetaladas flores.
(Jean Louis)
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As cores de
EVANDRO REIS
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SOLITÁRIO
Evandro Reis
24h... passo o dia esperando,
As noites me deprimem
Ninguém me necessita.
A impaciência toma conta de mim,
Minha mente mente pra me consolar.
A emoção me atraiçoa.
Ajo sem pensar.
DESCULPAS
É a única palavra que ecoa da minha boca.
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DÚVIDAS DO CORAÇÃO
Evandro Reis
Não sei se te amo ou te odeio.
Não sei se te quero perto ou longe.
Não sei se demonstro ou disfarço.
Só sei que teu sorriso me desmonta,
Teu cheiro me estremece,
Teu toque me arrepia,
Tua presença me causa um mix de emoções.
Queria poder entender por quê
Entender por que tenho que sofrer
Por que te amar me entristece,
Me faz adoecer.
Mas sei que sigo te amando
E sempre te amarei
Com Clara e absoLuta Fascinação.
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TENHO RAIVA DO MEU CORAÇÃO
Evandro Reis
Às vezes tenho raiva do meu coração.
Por quê? Porque ele insiste em me desobedecer,
Porque ele insiste em pensar em você.
Foram tantas tentativas frustradas,
Tentativas que só foram tentativas,
Tentativas de guerras travadas numa batalha
Sangrenta no intuito de te esquecer.
24h por dia, 7 dias na semana, 30 dias do mês,
365 dias mais ano bissexto pensando em formas
de fazer meu coração te esquecer.
Se não te vejo, ele se entristece,
Mas, ainda sim, pensando em você;
Quando te vê ou simplesmente ouve seu nome
Ele palpita vorazmente quase saindo pela boca.
Sou escravo do meu coração.
Nessa guerra perdida, só me resta sofrer em silêncio
Te beijar com os olhos e te amar em pensamentos.
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PARTIDA
Evandro Reis
Parto de sua vida agora, mas sentirei falta.
Sentirei falta de seu sorriso singular;
Sentirei falta de suas piadas sem graça,
De seus abraços apertados que só você sabe dar;
Sentirei falta de estar seguro ao seu lado;
Sentirei falta de sentir sua falta;
Sentirei falta de dizer “Eu te amo”
E ouvir de você “Eu também”.
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EL ADIÓS
Evandro Reis
¡Vete! ¡vete! Mi corazón ya no te quieres,
Ya no te necesitas.
Por mucho tiempo te amó,
Por mucho tiempo creyó que eras
La única persona a quién debería amar,
Pero, no más, no te necesitas.
¡Vete! ¡vete! Mi corazón no te quieres,
Mi corazón ya te ha olvidado.
Ya no hay tiritas,
Ya no hay dolor.
¡Vete!
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INVISÍVEL
Evandro Reis
Chorei lágrimas de sangue,
Gritei para o mundo ouvir,
Sofri...
Mas você nunca me enxergou
Hoje somos dois estranhos,
Dois conhecidos desconhecidos.
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As cores de
LÍVIA FERREIRA
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SONETO DO DESTINO
Lívia Ferreira
Diante dos momentos de angústias
Em meio às dificuldades constantes
Vivendo num espaço mal preenchido
Em busca de aventuras errantes.
Prender-se a um sonho impossível
Amar algo que se espera em alguém
Viver uma experiência fantasiosa
E não encontrar realizações em ninguém.
Querer fazer parte de um não querer
Paralelos que se encontram num instante
Viver sem saber o que se espera.
Conhecer, buscar e viver o presente
Olhar para os olhos do destino
Ser feliz, apenas, quem me dera.
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QUANDO
Lívia Ferreira
Quando fechar os olhos e procurar em mim
resquícios de felicidade
Quando não encontrar mais as palavras certas
para descrever o que sinto
Quando buscar nos outros o que não tenho
em mim
Quando deixar de acreditar no destino
Quando não ouvir mais a voz do silêncio
Quando me perder nos meus próprios pensamentos
Descobrirei o sentido da solidão
Acreditarei na vitória de quem lutou
No tempo que já passou
Nas lembranças de quem sonhou
E na descoberta da verdade
Que o ontem já é saudade
O hoje, busca da felicidade
E o amanhã, mistério.
Gerar, nascer, crescer, viver, lutar, sofrer, conquistar,
Ir, voltar, sorrir, chorar, permanecer...
Essa é a aventura de viver
Na busca constante da eternidade.
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SERÁ
Lívia Ferreira
Na luta diária enfrentamos
O famoso desafio chamado “vida”
Distante das realizações, traçando caminhos
Buscando encontrar o ápice do desejo.
Quero encontrar o que não procuro
Mostrar o que não possuo
Ser o que gostaria
Viver as aventuras do dia
Lutar pelo que não conheço.
Olho no espelho do destino
Sinto estar perdida no espaço
Será felicidade ou desatino?
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TALVEZ
Lívia Ferreira
Se pudesse olhar no oceano e encontrar as
respostas corretas
Se pudesse ter tudo que desejo
Se pudesse voltar ao passado e conhecer o desconhecido
Se pudesse ir além e ao infinito
Se pudesse encontrar em seus olhos o mais profundo grito.
Talvez de alegria, por me ter por perto
Talvez de tristeza, por não me encontrar
Ou talvez de agonia por se sentir perdido.
Quem sabe eu mereça viver em teus braços
Ou até mesmo viver numa eterna busca
Buscar o amor, a alegria, os bons momentos
Que talvez eu tenha vivido, mas que não lembro.
Respostas. Tento encontrar, mas não as tenho.
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IDA
Lívia Ferreira
O passado que se mostra agora busca um futuro incerto
Por que tudo é tão difícil?
E o amor complicado?
É preciso morrer de amor?
Ou conviver com a dor?
Viver o presente sem planejar um futuro
É como andar nas ruas sem ponto de encontro
E o que esperar do amanhã?
Não há planos, nem consciência
Há dúvidas e medo.
Sonhar aquilo que sempre esperou
Lutar por alguém que não alcançou
Seguir sem saber realmente quem sou
De onde vim? Pra onde vou?
Amar é estar envolvido com a esperança
De dias melhores e de mudanças
Buscando encontrar uma eterna conquista
Que mostre o sentido de se viver a vida
E de caminhar sempre em direção à ida
Porque voltar, jamais, depois da partida.

O mundo de todas as cores
23

REENCONTRO
Lívia Ferreira
Um adeus marca o coração apaixonado
Que encontra desilusão ao fim do dia
Tentando esquecer o que está escancarado
Buscando encontrar alguma alegria.
Marcas que fecham o nosso ser
Permanecem esquecidas por um tempo
Emendadas ao ressentimento
Daquilo que queríamos viver.
De repente quando menos se espera
Recordamos o adeus do passado
E passamos a andar lado a lado
Corações que se encontram entrelaçados.
O que fazer quando reencontramos
Tudo o que não imaginamos
Ainda existir dentro de nós?
Ao lutar contra o destino
Vivemos o desatino
De permanecer sempre sós.
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SONETO DA DISTÂNCIA
Lívia Ferreira
Os elos do passado
Nos envolvem no presente
Transformando os meus dias
Em momentos sorridentes.
Como esquecer daquele
Que me acolheu com amor?
Fez feliz a minha vida
Me mostrou o meu valor.
Mesmo com toda a distância
Ainda resta a esperança
De um dia te encontrar.
Tudo isso foi escrito
Com palavras do destino
Para aqueles que sabem amar.
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As cores de
TEREZA RAQUEL
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AMOR ESPELEOLÓGICO
Tereza Raquel
Quantas vastidões eu caminhei
E vi pessoas e coisas
Acontecerem
Me decepcionei.
Amei nas superfícies aristotélicas.
Mas, ultimamente, cavernas de Platão
E seus mitos me fascinam...
As estalactites e estalagmites do querer...
Eu e você. Milênios para nos tocarmos...
Cristais de quartzo
Calcário.
Prefiro ficar na escuridão desse amor
Mitológico e mental.
Essa é a minha reabilitação.
Você nem sabe que existo,
Eu lhe desejo cavernosamente.
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CRIADOR E CRIAÇÃO
Tereza Raquel
Criador e Criação
No cri do grilo... canção
No balanço do vento
Furacão
A criação e o criador
Poeta, escritor, cordelista, artista, pintor,
Cozinheiro, pedreiro, professor
Batucador de pandeiro
Padeiro
O que seria dos criadores sem o criador
Dos criadores?
Criadores também são criação.
De quem? Só se saberá fechando os olhos
E se permitindo ver a eternidade
Se permitindo ver a natureza
Na profundidade.
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NA FÉ, FLUA.
Tereza Raquel
Na fé, flua.
Dilua teus problemas numa solução.
A vida não precisa ser crua.
Mistura com o café gostoso do Tião
Que cheira em toda a rua
E é tiro e queda pra depressão.
Fora aquele coração de peão... abarca
Planetas e luas.
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SOBRE A REDE EU PENSO EM CONEXÕES E
DESCONEXÕES
Tereza Raquel
Sobre a rede eu penso em conexões e desconexões
Fluxos e fixos, achados e perdidos.
A rede...
Lembro do meu pai deitado numa rede, colocando
Minha irmã pra dormir. Eles tinham uma conexão.
Lembro do pescador reconectando sua rede,
Pra trazer os peixes ao continente.
Lembro dos desconectados. No dia que eles
Resolverem se unir em rede... Vai render.
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As cores de
ALISSON FRANÇA
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EU QUERO TUDO
Alisson França
Eu quero tudo
E não quero nada
Porque nada importa
O que eu quero é tudo que não seja nada
Eu quero tudo
Tudo o que me importa
E se estou mudo
É porque só quero o nada
Mas não indagues
Não insistas
Nem pressiones
Porque, bem no fundo,
O seu tudo
É nada
E por isso divago
Se quero seu tudo ou seu nada
Você tanto faz por completa
Imagem das coisas erradas
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QUERIA SER COMO AS ESTRELAS
Alisson França
Queria ser como as estrelas
Que brilham mesmo sobre as noites mortas de sangue
Ou sobre os gritos de gozo
Dos indiscretos amantes
Quem dera eu fosse amante
Fruindo de todos os gozos
Amando sob as estrelas
Berrando nas noites de sangue
Quem dera que eu fosse o gozo
Prazer incontido da noite
Herdeiros dos grandes amantes
Estrelas manchadas de branco
Quem dera eu fosse o sangue
Que jorra nas noites de gozo
E banham os dias de morte
Dos poucos discretos amantes
Quem dera que eu fosse o gozo
Prazer incontido da noite
Herdeiros dos grandes amantes
Estrelas manchadas de branco
Pensando bem:
Queria ser a noite
Que mesmo nos dias de gozo
E mesmo nas noites de sangue
Contempla o céu de estrelas
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TODOS OS DIAS
Alisson França
Todos os dias
O mesmo sorriso
O pranto e o cansaço
A utopia
Todos os dias
O mesmo café
A mesma fome
O mesmo homem.
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QUERIA EU PODER MORRER DE AMOR
Alisson França
Queria eu poder morrer de amor
Porque, viver de amor,
Está me matando muito.
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As cores de
LORENA DE CASTRO
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(UNI)VERSOS
Lorena de Castro
Quando mais quis
dar forma aos versos
eles sempre corriam de mim.
Engraçado...
Quando me voltei para dentro
e enxerguei no espelho
aquela alma perdida
em busca de sentidos
pro mundo, pra vida
estrelas explodiram na minha cabeça
nasceram universos em mim
agora eles disputam espaço
e na vez de serem ouvidos
derrubam-me da cama
nas madrugadas corridas.
E eu preciso ter o cuidado
toda a leveza
de não deixar
nem uma letrinha escapar.
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CAMPAINHA
Lorena de Castro
Ninguém deveria brincar
De tocar a campainha e sair correndo
Do coração dos outros.
Algumas pessoas não têm culpa
De serem terra fértil
Elas não sabem ser pouco
Elas transbordam
Inundam sentimentos
Graça e poesia
Até o avesso da alma.

O mundo de todas as cores
38

CORRENDO COM OS LOBOS
Lorena de Castro
Quem me vê assim, tão de repente
já nem sabe quantos dragões enfrento
todos os dias
apenas para me descobrir diante do espelho.
Esse corpo abriga batalhas fenomenais:
uns dias são lindos, vencidos
outros, nem tanto, aborrecidos.
Quem me vê assim, tão de repente
se vem chegando de fininho
venha de coração aberto e alma desarmada,
porque gente que não transborda já não me interessa mais.
Não preciso esconder minhas feridas,
meus reflexos, meus pedaços rearrumados
Pois a formosura está nesses cacos
que estão sempre me transformando
me mantêm em movimento
consciente e plena e
ao me despir de tudo o que é pano
pensamento e ilusão
retorno ao meu corpo
e entendo o poder da criação
sou empenho, poder, resistência
e na catarse dos meus versos
me fiz guerreira à luz de Ártemis
me fiz graciosa à luz de Afrodite
me fiz feiticeira tal qual Lilith
junto a mulheres selvagens
trouxe da Deusa que há em mim
poder e ancestralidade
Eis que sou energia e pedra bruta
Chama sem fim.
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GENTILEZA
Lorena de Castro
É preciso
Mas é terrível
Que tenhamos de ser quebrados
Partidos em tantos pedaços
Para aprender a
Desatar nossos nós.
Por isso, seja gentil consigo mesmx.
No fundo, a gente nunca tem certeza
De quando alguém vai florir ou despedaçar
O coração.
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EFEMERIDADE
Lorena de Castro
Aquela viagem
Praia deserta
Num simples banco
Em frente ao mar
Rústica cabana
Ondas cantantes
Por do sol colorido pelos Deuses
Tempo inexistente
Paraíso.
Mãos dadas
Abraço caloroso
“Eu te amo”, disseram.
Isso aqui poderia ser a vida inteira, né?
Sim, sim.
Envelhecer juntinhos...
Contemplação.
De repente
Um cisco me caiu aos olhos
Tirei.
A visão embaçada
Úmida e tenra
Despertou.
Aquele cisco levou embora
O meu grande amor
Deixando além
De breves memórias
Da nostalgia
Um sabor agridoce
Tão querido
Daquilo
Que deixamos para trás.
Amor.
Adeus, Senhor Conde.
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AMOR FODIDO
Lorena de Castro
O mal entre
Saber amar
E amar foder
É que quase sempre
Aqueles que muito nos fodem
Pouco nos amam
Rasgam da carne
Fazem faísca
A fogueira sem fim.
O amor?
Escorre. Perde-se.
Das mãos
Da boca
Dos seios
Das pernas.
Vertes sobre mim
O teu suor
Os teus gemidos
O teu gozo
Do amor que apenas serve aos desejos
Me sobra apenas este amor fodido.
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BRUMAS
Lorena de Castro
Noite pálida, melancólica
Brisas gélidas e macias lhe banhavam
Buscava orientação nas estrelas, no mar.
Nua em banho de lua cheia.
Um cisco caiu em seus olhos,
Dispersou-se. As lágrimas o levaram.
Dançou livremente tal qual na selva
Como entre rugidos de animais selvagens
Rodopiava, corpo em chamas,
Brilhando como seus astros
Ao rufar dos tambores
No chão de pedra centelhas saltavam
Por que sempre tinham de ser as pedras?
Não suportava mais valer de escora.
Em meio às brumas erguidas
Graças às orações à Senhora do Lago
Ela ouviu:
“Minha filha, se eu te fiz rocha,
Dei-lhe poderes para erguer sua fortaleza.
Não permita, entretanto, que quaisquer viajantes aqui
tentem semear.
Esta é a passagem deles.
Não é seu caminho.
Tenha força, coragem, sabedoria.
Não permita que lhe despertem emoções
E não tenham bravura de amar e cultivar
Nem todos nascem dignos dessa afeição
E um dia
A tempestade não deixará que permaneçam”.
Aliviada, Ofélia agradeceu
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Seguiu seu caminho
Do topo da torre
Ao abraço da Senhora do Lago
Por um instante as brumas lhe abraçaram
Mergulhou em lua cheia
A qual parecia tão distante
Nitidez
Percebia apenas a vaga silhueta da torre
Desvanecer
Em meio às águas
Aos últimos suspiros
Cortantes.
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SUSPIROS
Lorena de Castro
corpos
sujeitos
abjetos
objetos
encarcerados em si mesmos
aprisionados pela norma
que regula
que sufoca
que transtorna
que tira a vida
todos os dias
daqueles que nasceram com o incrível talento de
romper as barreiras do lugar comum.
De resistir em todos os suspiros.

O mundo de todas as cores
45

As cores de
ISIS DA PENHA
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PRA QUEM QUER SER AVISTADO, MAS É SÓ
UM ABESTADO
Isis da Penha
I
Eu, por meio da palavra,
Matéria de que sou feita
Lanço um recado a você
Que faz parte dessa seita
Humilhando e ofendendo
Recriminando, estendendo
O dedo para apontar
A podridão da sua vida
Não atinge a grande lida
Daquele que quer amar.

II
Grande desconhecimento
Origina o desrespeito
Em palavras e olhares
Como é grande o preconceito
De um ser amargurado
Que se acha superdotado
Querendo ser avistado
Mas é só um inconsequente
Tentando ser eloquente
Demonstra ser abestado.
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III
Não encontro explicação
Ou ainda boa fé
Naquele que faz chacota
Só observo má-fé
A grandeza do amor
Está no grande valor
Que traz o companheirismo
Seja homem com mulher
Ou como o povo quiser
Deixe o seu barbarismo
IV
Deixe assim que o povo seja
Livre e feliz para amar
Tratando do amor dos outros,
Quem tu és pra duvidar?
Se tratando de tal caso
Pra ser assim tão defaso
Só mesmo um grande invejoso
Quem sem raiz da decência
Encontrasse em decadência
Por isso é tão corajoso
V
Eu asseguro, meu povo,
Que só mesmo com coragem
Pra ousar ser desmedido
Se contra nós na miragem
Está a faca do mundo
Garanto que mais profundo
É o corte arregaçado
Daquele que desrespeita
Não será boa a colheita
Pelas mãos do desgraçado.
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As cores de
JEAN LOUIS
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Porque nem todos viverão da forma como nasceram.
(Jean Louis)
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As cores de
SAMUEL DE MATTOS
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MAIS UMA NOITE
Samuel de Mattos
Um viado
Brigou com o amigo
Lhe praguejando
Morte e inferno
Por ter vontade
De casar daqui a alguns anos
Com outro cara
E fez a chuca
E correu pra rua
Pegou a estrada conhecida
Camisinha no bolso
Encostou-se num poste
De luz apagada
E o boy veio
Arrancou-lhe a roupa
E treparam
Até o dia raiar
E seus corpos
Desmaiarem em terra invadida
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UM PASTOR E UM CABOCLO
Samuel de Mattos
O pastor pregou
Que uma lata de lixo
É como o inferno
A engolir
Os devedores de Cristo
Terminado o culto
Aplaudido e vangloriado
Pelos presentes
Ele segue para casa
Com esposa e filhos
Sorridente, ansioso
E na madrugada
Corre para a mata
A encontrar-se
Com o velho caboclo
Que acaba de preparar
Um jantar à luz de velas
E uma cama quente para o prazer
Enquanto a mulher acorda
Encontra o vazio na cama
O chão do banheiro
Cheio de pelos espalhados
E a Bíblia numa lixeira.
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A JORNADA DO PRAZER
Samuel de Mattos
Qual dos dois esperaria que, àquela hora da madrugada,
estariam no mesmo lugar, depois de tanto tempo distantes?
Quem teria imaginado que, depois da chuva forte que
caíra sobre a cidade, eles dois se encontrassem tão
inesperadamente? Nem o céu, nem as nuvens, tampouco
as estrelas que, meses atrás, brilharam em seus olhos,
produzindo imagens de abraços e beijos.
Entraram, tentando não fazer qualquer barulho. Apenas o
barulho dos corações eles não podiam controlar. Na sala
escura, tatearam as paredes até encontrarem a porta do
quarto. O visitante foi para o banheiro. Poucos segundos
depois, o outro, deitado naquele quarto escuro, ouviu a
porta se abrir e passos macios se aproximarem — desta vez,
a satisfação não conseguia se esconder debaixo do cobertor:
ele sentiu o corpo estremecer, abraçando com vigor o
travesseiro ao seu lado.
Exausto ao final daquele dia, José viu Ismael envolto na
toalha de banho, e sorriu profundamente. Ismael fechou a
porta e pôs a mão no interruptor. Aquele brilho tão esperado
dos seus olhos se acendeu ao apagar da luz. Ismael tomou
o celular e digitou o nome da música, e, coração pulsando
violentamente, entregou-se. José acolheu-o entre seus
braços ali no colchão colocado ao chão. Tinham medo de
a cama fazer mais barulho além daquele que seus gemidos
conseguiriam produzir. E o carinho e o tesão fizeram com
que os dois se abraçassem tão forte, tão intensamente, que, no
calor da emoção, o confronto entre suas almas desaparecesse.
Soava no pequeno ambiente aquela música do filme tão
comentado por eles — Futile Devices, de Sufjan Stevens:
E quando eu durmo no seu sofá
Eu me sinto muito seguro
E quando você traz os cobertores
Eu cubro o meu rosto
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Eu realmente
Amo você
Eu realmente
Amo você
[...]
E eu gostaria de dizer eu te amo
Mas dizer isso em voz alta é difícil
[...]
Mas você é a vida que eu sempre precisei...
E Ismael beijou a nuca de José. Este, então, lhe mordeu
a orelha, deslizando a língua de cima abaixo. Ismael se
arrepiou e desceu lentamente a mão esquerda sobre o peito
cabeludo de José, enquanto a mão direita se ocupou de
arrancar à força os shorts de ambos. Um pequeno fio de
luz abrilhantava aquele recanto de desejo, entrando sob a
cortina da janela. Os dois corações aceleravam-se cada vez
mais. José se contorceu de prazer ao sentir que o corpo nu de
Ismael, encima do seu, fê-lo se excitar muito além das noites
solitárias em que o desejara ali — pau duro, escorrendo o
líquido quente e viscoso, desejando ser devorado por uma
boca macia e gulosa. Foi assim que Ismael o fez, como se lhe
desvelasse as fantasias do pensamento: desde as orelhas e a
boca de José, desceu com a língua até as bolas daquele pau
extremamente duro que latejava muito forte. Ao engolir e
passear a língua quente naquelas bolas, os dois suspiraram.
E, quando Ismael subiu com a língua até a cabeça do pau,
pressionando e salivando-o completamente, José gemeu tão
alto, que pôs a mão na boca. Não podiam ouvir qualquer
barulho lá fora — o paraíso daquele momento precioso
somente a eles pertencia. Foi aí que, ao sentir seu pau ser
engolido por inteiro, várias vezes e sem cessar, José puxou
bravamente o seu parceiro para cima e sugou com toda força
a sua boca macia e deliciosa. No escuro da madrugada, os
dois corpos se enroscavam e se devoravam. José queria mais,
e Ismael estava disposto a atender-lhe em tudo.
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— Tesão da porra... Quero te comer bem forte, seu gostoso...
— disse José, louco para penetrar em seu companheiro
safado.
— Venha, meu puto safado. Me coma bem gostoso...
Não escorreram dois minutos para que José, vestindo a
camisinha no pau extremamente duro, pusesse Ismael de
quatro e lhe penetrasse delicadamente a bunda. Os dois
gemiam intensamente a cada centímetro que o pau entrava
na bunda macia. José não conseguiu se conter e começou a
penetrar com força, rebolando e socando sem parar durante
muito tempo. Ismael gemia e se contorcia, querendo que
José fosse ainda mais rápido, devorando-o sem calma e sem
dó; então levou as mãos até a bunda, abrindo mais as suas
nádegas, para que as bolas do pau de José pudessem ir e vir
tocando rapidamente a entrada. Fizeram assim até que Ismael
tomou nova iniciativa e se atirou encima de José, sentando
e levantando, rebolando e gemendo encima daquele pau
grosso e latejante. O suor escorria dos dois numa velocidade
atroz. De vez em quando, um ou outro lambia o suor dos
corpos quentes e excitados.
A cada vez que Ismael subia e descia ferozmente sobre o
pau de José, este abria a boca e se lambia, pensando como
demorara tanto na vida a encontrar aquele macho que tanto
lhe fazia bem, que tanto lhe atendia aos mais profundos
desejos sexuais. A memória dos primeiros meses de diálogo
se escancarava agora deliciosamente no movimento dos
seus corpos, entregues para amar sem limites. Ismael, então,
tomou a posição de dominador. Mais outra posição — a
penetração que impelia ainda mais o corpo de Ismael para
o de José, fazendo-os ficar frente a frente, perdendo-se em
beijos ardentes — levava os dois para o ápice das maravilhas
daquela noite mágica. Ismael penetrou com muita força
em José. Houve, novamente, outra mudança: José penetrou
novamente o seu parceiro, empurrando-o contra a parede,
mordendo e chupando sua nuca e suas orelhas. Depois de
meter até as bolas naquela bunda deliciosa, José se deitou
no colchão e começou a se masturbar. Ismael, então, fez um
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pedido que José jamais esperara na vida, o qual pertencia à
sua mais louca fantasia:
— Quero tomar o seu leitinho, meu gostoso, meu puto
safado...
José respirou profundamente, e o fogo daquele momento,
somado àquelas palavras do seu parceiro, só fez excitar ainda
mais aquele pau molhado. Então, o rosto de Ismael foi levado
até a cabecinha do pau pelas mãos de José, e este, masturbavase com voracidade. Mal ele conseguiu se conter de prazer
quando, pousando a língua sobre a cabecinha, Ismael se
embebeu de boca escancarada daqueles jatos de leite quente
e grosso que jorravam sem cessar. Ismael se lambuzou até
a última gota e, lambendo-se com prazer, mostrou ao seu
companheiro o quanto estava satisfeito. José então chupou
o seu pau até que ele gozasse e lhe desse também do mesmo
alimento. E os dois se alimentaram mutuamente. Agora,
Ismael acolheu o rosto e o corpo de José entre seus braços,
sussurrando aquela famosa frase do filme:
— Me chame pelo seu nome, que eu te chamo pelo meu...
José, suado e cansado, sorriu ternamente e respondeu:
— José/Ismael...
— Ismael/José...
E o fio de luz, projetando-se sobre aqueles corpos exaustos,
mas suados de carinho e afeto, viu a madrugada continuar.
Uma chuva fina começou a cair. E José e Ismael foram dormir
abraçados debaixo do cobertor. Um beijo ainda quente selou
o início da jornada que ali começava, mas que a noite agora
conhecia sem pudor.
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As cores de
SAMIRA PIRES
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DESPEDIDA
Samira Pires
Para Murilo Santana
Ui! Aqui tá frio, lá fora cai uma forte chuva e já não sei dizer
desde que horas ou desde que dia chove, realmente não sei!
Eu estou sem guarda-chuva e não saio de jeito nenhum para
não me molhar, já faltei ao trabalho, já faltei a algumas aulas e
também nem fui à academia desde quando começou a chover,
mas bem que hoje estou com vontade de tomar um drink ali
no barzinho da esquina e caso por acaso encontrasse assim
uns rapazes meio interessantes ia tentar despi-los, beijá-los e
lamber seus corpos nus, não me importaria quantos fossem.
Hoje eu queria a quantidade que viesse até mim, hoje estou
meio baixo, meio sujo, cheio de pensamentos ruins, queria
muitas bocas em meu corpo me fazendo de brinquedo, de
canção de ninar, bocas bem masculinizadas de homens
enormes que me entorpecessem também de dor, qualquer
dor, não queria essas bocas de homenzinhos comuns que não
sabem fazer nada, esses homens, feito eu. Eu queria também
que os enormes me comessem na rua como os cachorros
que cruzam em meio ao vento forte da chuva que ainda não
parou de cair por aqui.
Na verdade eu queria tanto descer e encontrá-lo; sim, no
singular, encontrá-lo; esqueça a história dos rapazes e dos
meus pensamentos ruins; essa era só mais uma frágil e
mentirosa ilusão que eu sempre tenho pra tirar ele dos meus
pensamentos, na verdade eu não queria nem descer, queria
apenas que ele estivesse aqui comigo como antes, fazendo
um café ali na cozinha enquanto eu ligava a TV num canal
desses de entrevistas de que ele gosta tanto, aí sim, depois
de tomarmos o café desceríamos e beberíamos uma cerveja
geladinha ao som de qualquer música que estivesse a tocar no
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barzinho, provavelmente discutiríamos por qualquer coisa
banal depois de algumas cervejas e subiríamos zangados e
brigando, feito homens que somos, mas ao chegar em casa
sei que ele me pediria desculpas ou eu a ele e tudo ficaria
bem de novo, fazendo com que ele me beijasse com sua boca
de homenzinho comum que tanto amo, lambesse meu corpo
nu que era só dele e me entorpecesse apenas de amor.
Eu já cansei de ligar, chorar e beber. Estou me perguntando
agora se eu realmente ainda o amo, às vezes a imagem dos
homens enormes me lambendo parece bem-vinda em minha
cabeça, embora ainda perturbe meu coração, mas a verdade
é que ele já não está mais em mim como estava antes e isso
não é uma frágil e mentirosa ilusão. Realmente eu já não me
preocupo com ele como antes. Acho que ele está sumindo aos
poucos, tenho medo disso, pois esse sentimento já é tão meu,
não sei se conseguiria viver sem ele. Mas acho que consigo,
pois já sobrevivo a tanto tempo sem ter quem me fez sentilo, acho que talvez eu esteja apenas preso ao sentimento e
não a ELE, o covarde que me amou, e se foi me deixando
amá-lo tão certo quanto a morte.
Se não me queria pra sempre, não me aparecesse! E, se
não era amor, como me convenceu? Decerto, de fato, sou
bobo e solto, mas não sou pra ser nenhum idiota vagando
suplicando amor de outro, sou meu.
Vou mesmo é tomar um banho, refrescar o corpo e, se for
possível, a cabeça que pensa e ferve como qualquer coisa
que está dentro de uma panela de pressão; a água do meu
chuveiro está bem gelada; se já fazia frio, imagine agora.
Droga! Esqueci minha toalha no quarto, e pensar em ir
molhando o chão até lá me dói a alma; nada pra doer, pois
moro só e não estou esperando visitas. Que seque então com
o vento, não secarei nada. Hoje, não!
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Ao me olhar e encarar no espelho enorme do meu quarto,
totalmente nu e molhado, me achei bonito. Como ele pôde
ir embora se não fiz nada de ruim?
Minha vontade foi de vestir a roupa mais nova e bonita
que eu tinha no guarda-roupas, e assim fiz; em seguida,
coloquei o sapato que mais combinava, me perfumei e me
olhei novamente no espelho; estava belo e cheirando bem.
Procurei minha carteira, verifiquei se ainda tinha dinheiro
e tinha o suficiente para uma noite extravagante de amor
alugado. A chuva havia diminuído, e de minha porta até o
barzinho da esquina os pingos que caíssem em mim virariam
apenas charme. Escutei apenas quando bati a porta.
Desci levemente as escadas e vi na esquina alguns rapazes.
Ao chegar perto me imaginei beijando e lambendo seus
corpos nus durante toda a noite, sem um amanhã, sem
depois, sem promessas, nem cobranças, sem sofrimentos e
sentimentos. E ao receber o primeiro sinal de um deles por
um segundo pensei no meu antigo amor, mas só por um
segundo. Em seguida me entreguei de corpo, alma e coração
ao mundo, querendo somente ser amado, numa noite de
amor emprestado, como os cachorros que cruzavam na
chuva sem pudor algum!
Em 25/05/2011 - Rosa Elze, São Cristóvão/SE
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POEMA DE MOTEL
João Paulo Fonseca
Mais um cigarro, por favor!
- E se só tiver um, maluco?
Quero assim mesmo.
Quero tragar até a última força da fumaça.
Assim sentirá o meu beijo:
O sabor da loucura.
Minha língua entrelaçada com a sua
Uma transa perfeita...
Suspiros e gemidos.
Quero a noite
Quero você nu.
- Antes, tire minha roupa.
A boca já não resiste mais.
As mãos só respondem às ordens do desejo.
Um desejo que deglutina, como que famintos.
Nossos corpos, nus
Encaixam-se
Bruscamente se invadem.
Quero sentir e ser levado pelo destino do orgasmo.
Nossos corpos molhados
Já desequilibrados e declinados
Suspiros mais intensos
Tragamos até o último gozo.
Mais um cigarro, por favor!
- E se só tiver mais um, maluco?
Quero assim mesmo!
Quero tragar até a última força da fumaça.
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ERRANTES
Marcelo Martins
Eu já havia tentado dormir fazia horas, no entanto, o frio,
as moscas, os mosquitos, a lama e o ronco do desgraçado
não cessavam. Tentei achar um lugar menos espurco que
aquele onde me encontrava. Só de imaginar a lama fria
em meus pés descalços, entrelaçando-se em meu corpo
úmido, subindo devagar pelo âmago machucado, sinto o
padecimento da parca ilusão que possuo. Caminhei por
horas, e o canto das corujas e as nuvens que cobriam a lua
davam um clima lúgubre àquela noite. Escorreguei e, por
pouco, não caí no abismo que cercava todo o caminho;
voltei, sem a esperança de me livrar da lama, tampouco do
ronco dele que me assolava há dias. Apenas queria chegar lá.
Finalmente amanheceu, porém, não parecia nada com o dia,
continuava escuro, com nuvens acinzentadas – dava para
ouvir o barulho amargo que vinha delas, e, combinando,
com o bradar dos galhos secos das árvores, formavam uma
sinfonia intimidadora.
Como sempre ele acordava com fervor, falava de Deus, da
sua família e das bençãos que alcançara até ali, e depois
contava-me, por longas horas – enquanto caminhávamos
pela paisagem fria e neutra –, seus planos para quando
chegássemos lá, no paraíso – era como ele o chamava. É certo
que eu não encontrava nada de bom nele, exceto sua vontade
de vencer, mas tentava não o contrariar. Sempre me dizia
que eu era pessimista e não via o lado bom da vida. Não faço
ideia de como ele poderia ver algo bom naquela situação.
Escuro. Dor. Fome. Eu me encontrava mais álgido que os
próprios dias, tentando entender de quem seria a culpa e
como poderia haver esperança. Entrava em contradição
dia após dia: como posso estar andando ainda se não vejo
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sentido em nada? Apenas poderia passar a faca sob minha
garganta, ver minha vida se esvaindo no vermelho sangue
que, finalmente, coloriria o ambiente; poderia pular sobre
o abismo que vi na noite passada, enquanto procurava um
local para dormir, e sentir a aveludada sensação de sono
eterno; não, não, algo deve me controlar. Será que sei que
encontrarei sentido e tudo isso já está previsto em alguma
página do ciclo infinito da vida? De qualquer forma se
sucediam os obstáculos diários.
Mais uma noite veio. Não parecia que tínhamos saído do
lugar da noite passada. A sensação era a mesma. O lugar
parecia o mesmo. Naquele dia, ele estava tossindo como
nunca; vi sangue sair da sua boca; cuspia toda hora atrás
de uma pedra onde apoiava a cabeça. Virava para mim e
perguntava: “Eu sou uma boa pessoa?” Eu sempre respondia
que sim. “Acha que irei morrer?”, disse ele. “Eu sofro como
todos que fogem, mas já fiz coisas ruins”. Retruquei sua fala,
dizendo que ele, assim como eu, estava lutando com a sua
própria natureza, e, ademais, se acreditava em Deus, por que
tinha tantas dúvidas? Isso não é normal. Mas ele dormiu
antes que ouvisse tudo o que tinha para dizer.
Eram umas duas horas da manhã, eu suponho. Passava
minhas mãos nas folhas gélidas e pálidas de uma pequena
árvore que estava ao meu lado, e pensava com agonia e
anseio de vociferar insultos ao mundo e perguntar quando
aquilo, finalmente, iria acabar. O barulho infernal em minha
cabeça, dado pelo silêncio da noite, acompanhado pela
monótona canção de um maldito grilo, me fazia ter espasmos
psicológicos. O que me obsta em pegar o pescoço dele, com
minhas grossas mãos feridas, e apertar até ver o silêncio dos
olhos dele pedindo-me ajuda? Isso me faria dormir melhor
com certeza.
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Mais um dia veio. “O que iremos comer hoje?”, indagou
ele. “Só consigo pensar, dia após dia, naquele ago glain que
minha esposa faz. Ela põe tudo: salsa, pimenta, cebola e, é
claro, o caranguejo”. Só fiquei escutando, não disse nada.
“Vi sangue saindo da sua boca ontem”, eu lhe disse. “Está
melhor?” Ele me respondeu: “Estou”. E acrescentou: “Como
percebeu isso apenas ontem? Estou com alguma magia
negra dentro de mim. Tenho certeza. Devo estar pagando
pelos meus pecados”.
Foi estranho ter pensado em acabar com a vida dele. Não
procurei aprofundar tal pensamento, não era relevante.
Finalmente o sol apareceu, a terra estava seca e eu podia
fincar meus pés descalços firmemente sob o solo. O caminho
todo era rodeado de folhas verdes, suculentas e metálicas;
brilhavam ao terem os raios de sol nelas refletidos. Avistei
uma grande árvore, com caule colossal que cobria, quase
por inteira, uma planície de gramas roseadas. Se subisse na
planície, era certo que mais perto do grande astro eu ficaria.
Subi, e, quando no cimo de uma pequena planície avistei
o dourado corpo que me iluminava, não hesitei, fechei os
olhos, e, mesmo com as pálpebras doendo, consegui imaginar
a beleza e a recompensa que teríamos se conseguíssemos
chegar lá, no paraíso. Era a primeira vez que sentia imensa
paz em meu âmago. Desci correndo, desastrosamente, do
pequeno relevo em que estava; comecei a caminhar rápido,
sentindo que a travessia estava perto. Depois de algumas
horas percebi que ele não estava mais comigo; eu caminhava
sozinho fazia horas e não percebia. Como isso é possível?
Não sei! Apenas quero chegar logo à travessia.
Enquanto andava, eu percebia a luz desencarnando pouco
a pouco; o caminho se tornava, paulatinamente, temível
novamente. Encontrava-me sozinho pela primeira vez há
dias, porém, não devia temer o que me fora dado em outras
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oportunidades – o medo. Agora, cercado por arbustos
retorcidos, rochas pratas sujas de lama marrom, sentia uns
zunidos cada vez mais altos enquanto tocava meus pés no
solo cada vez mais frio e molhado, coberto por folhas e
galhos podres. O zunido do vento trazia várias moscas que,
cada vez mais, incrustavam-se em meu corpo suado, frio e
sanguinolento. De repente, estava de cara com um grande
mosquedo que se concentrava perto de uma árvore caída; o
tronco parecia molhado e o cheiro que evolava das moscas
era quase insuportável. Quando, finalmente, me aproximei
do tronco, descobri um corpo pequeno e inocente de uma
criança; parecia ter uns seis anos de idade no máximo e estava
toda despida, com a barriga rasgada, e dava para ver suas
pequenas entranhas esverdeadas sob o corpo minúsculo.
Seu rosto se confundia com a lama daquele lugar, não dava
para ver sequer seus olhos – se era porque não mais os tinha
ou porque estavam cobertos pelo barro negro. Dei para trás
rapidamente, quando tropecei em uma rocha sinuosa, e caí,
chorando, bradando e batendo com minhas mãos naquela
superfície repulsiva. Não poderia acreditar e aceitar aquele
fato que eu acabara de presenciar. Conjugando todas as
possibilidades de juízos, com certeza em nenhum deles seria
aceitável ver ceifada a vida daquele ser párvulo.
No mesmo lugar em que caí, dormi. A lua apareceu, não
havia nuvens naquele dia, apenas o brilho do luar que nos
deixava azulados. Até que enfim fomos coloridos. Acho que
era a primeira vez em que fui contemplado com essa física.
Infelizmente, para ele, o pequeno, não era mais possível
presenciar, nem admirar, a cor cromada que tomava nossos
corpos. Talvez ele estivesse sendo iluminado longe dali, ou
não. Talvez também fosse essa valoração que está deixando
os humanos mais rúpteis, afinal, de que importa morrer, ou
melhor, de que importa viver se esta realidade é apenas um
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simulacro da perfeição?! De toda certeza, ele, assim como
eu, era um fugitivo em busca do paraíso. Mas o paradoxo
se forma quando se pensa que, da mesma forma, ele foi
contemplado com a divina graça - não fisicamente, mas
idealmente.
Naquela noite, eu consegui adormecer em pouco tempo, nem
parecia que o chão era desconfortável e o cheiro podre que
do menino exalava e entrava, ininterruptamente, em meu
nariz, me causava morbo. Não sei se era a satisfação de fazer
algumas perguntas a mim mesmo ou a insatisfação de não
saber as respostas. Só sabia que, apesar de satisfatoriamente
eu me encontrar espiritualmente, meu corpo físico já não
iria aguentar mais um dia.
Ao amanhecer, supunha, me encontrava no limbo entre o
sono e o despertar. Dava para ouvir o tilintar de dedos numa
superfície metálica, o barulho de botas de couro caminhando
ao meu redor. Era possível ouvir a respiração ofegante forte;
aquele ser estava insatisfeito, pois resmungava baixinho, sua
voz era grossa e crespa. Malgrado eu não conseguia mover
sequer minhas pálpebras, de forma a abrir meus olhos e,
enfim, descobrir o que me incomodava. Tentei por vários
minutos, tudo se repetia, e eu não conseguia despertar. Me
rendi, esperaria o quanto fosse necessário até acordar. Acordei
depois de horas, suponho. Ao tentar abrir meus olhos, uma
forte onda de luz tentou, vertiginosamente, invadir meus
olhos. Porém, fechei-os rapidamente – tentei colocar meu
braço esquerdo para anteparar a luz. Todavia, não consegui
mexê-lo. Enquanto os mantinha fechados, comecei a pensar
algumas coisas e concluí, precipitadamente, outras. Primeiro,
era certo que eu não estava no mesmo lugar em que dormi.
Em segundo lugar, o ambiente era mais úmido, rijo, e o teto
possuía algumas infiltrações – percebi pelas incessantes
goteiras que pingavam a cada dois segundos.
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Senti-me confortável em abrir meus olhos. Eu estava numa
caverna. Vi, logo de cara, uma mesa de madeira pequena
e quadrada. Havia duas cadeiras, igualmente de madeira.
No centro dessa mesa existia um tabuleiro de xadrez que
ocupava uns oitenta por cento de seu espaço. Do lado oposto
ao que eu estava, havia um homem limpo e bem vestido,
com botas negras, vestido num longo sobretudo com capuz
de cor cinza ardósia escuro, que cobria todo o seu corpo e
rosto. Levantei. Percebi que o homem me convidava para
sentar, apenas apontando para a cadeira vazia. Ao pensar
por instantes, fi-lo com receio.
Depois de me sentar, perguntei-lhe onde eu estava. Não
obtive nenhuma resposta. O misterioso homem apenas
pegava as peças do xadrez e arrumava-as com cuidado. Ao
terminar de dispor todas as peças no tabuleiro, ele mexeu o
peão.
“Não sei jogar isso”, disse eu.
“É óbvio que sabe”, retrucou ele.
Já havia jogado esse jogo uma vez quando criança; depois
parei e não mais o jogava até esse momento. Mexi também
o peão.
“Sua vez”, eu disse. Ele não falou nada.
“Quem é você?”, insisti novamente.
“Já percebeu que você está perdendo esse jogo?”, disse-me
ele. “Você vai perder!”
“Não tem sentido fazer isso, eu nem mesmo sei quem você é,
nem onde estou”, retruquei.
Eu não sabia nada sobre o que estava acontecendo, nem
porquê eu não hesitava em jogar aquele jogo. Eu poderia
sair correndo dali e tentar chegar ao meu destino. Mas não
conseguia. Senti que não me pertencia mais.
“Era para você ter chegado aqui antes, mas você resistiu.
Tentou o suicídio, mas, por algum motivo, desistiu”, disseO mundo de todas as cores
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me, então, aquele homem. “Sei que tentou acabar com
seus medos, porém, inevitavelmente, você deveria ter sido
acostumado a abraçar a morte. A certeza de que você não
irá ganhar essa partida é cada vez mais evidente”, completou.
“Então é isso!”, respondi-lhe. “Não sou culpado por estar
correndo esse tempo todo em busca de nada”.
“Concordo!”, disse ele. “Por que você está tentando chegar lá?
As circunstâncias estão todas contra você. Mesmo se chegar,
terá implicações piores em face daquelas nas quais você se
encontrava. Pense como a maioria: a vida é um simulacro da
vida ideal; se você passar para a vida ideal, não será melhor
que viver na imperfeição?!
“Eu matei Deus”, retruquei. “Ele foi assassinado há tempos
por mim; não vi o coveiro enterrá-lo, mas sei que ele está
morto. Eu nunca quis fazer isso. Talvez pelas influências
comecei a acreditar e, no fim, matei e estou morto. Nenhum
homem pode viver sabendo que tudo é nada, e, simplesmente,
abraçar a morte”.
“Xeque mate!”, disse o homem. “Você perdeu”.
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As cores de
EDILENE FEITOSA
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UM LUGAR DIFERENTE
Edilene Feitosa
Vi um lugar que
disseram ser diferente.
Amei a diferença.
Quando acordei
vi um lugar assustador.
Era diferente sim.
Diferente do diferente.
Percebi o que não imaginei.
Ou tudo ou nada'
E o diferente é mais que o ‘normal’.
Apenas um sonho.
Correntes erguendo-se
Em revolto, pássaros cantando e assoviando.
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AMIGO
Edilene Feitosa
Amigo: um pedacinho da gente
Que se esvai como um algodão doce
Num simples espinho à beira da estrada.
Como num lapso de uma foice...
Uma rede de sonhos escapa abaixo
Um amor terno...
Que seja uma flor
Somente uma flor...
Uma flor,
Que ela renasça e reviva
Para sempre
Como uma flor verde-oliva.
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ROSAS E POEMA
Edilene Feitosa
Rosas caem...
Caem e voam.
Rosas choram, perdem-se
Sozinhas...
Escondem-se.
Fogem-se.
Desistem.
E o amor?
“O amor de muitos se esfriará”
Rosas caem sem serem notadas.
Outras virão...
E o amor?
Poemas dizem verdades
que estão gritando dentro de um ser.
Poemas traduzem sentimentos
reais e profundos.
Poema é mais amor que muitas terras.
Rosas não são amor.
Poema é mais amor que rosas.
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FLORES!
Edilene Feitosa
A rosa é bela, é cor, é amor.
É vida, é sonho, é gratidão,
É uma indescritível perfeição.
A rosa é dor, é tristeza, é ilusão
É choro, é sangue sem compaixão,
É água que desemboca...
No chão!
Rosas caem...
Caem e voam.
Voam e choram...
Rosas gritam espinhos!
Perdem-se em chãos.
Sozinhas...
Escondem-se.
Fogem-se.
Desistem.
Rosas sonham.
Rosas matam-se.
Rosas morrem...
Rosas apenas queriam flores.
Flores?
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OS PORQUÊS
Edilene Feitosa
Tantos são os porquês
Janelas abertas
Sopros a entrar...
Mortes a vagar...
E no final, por quê?
Eminentes são os porquês.
Estradas obscuras
Sonhos ilustres
No barco a naufragar...
Em pé, somam-se às barreiras
E por que não mergulhar?
Inúmeros são os porquês.
O fim é o começo
E por que não começar?
Sonhos a naufragar...
Caminho sem endereço.
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CINZAS
Edilene Feitosa
A escuridão bloqueia os sonhos
A vida para,
Tudo cessa num infinito...
Pensamentos de devaneio
Sonhos por inteiro.
Por derradeiro, sobra pó
Grãos de areia no chão
Uma multidão ao redor
Onde estava o coração?
A paz é real.
Vislumbre divinal.
Do lago, o perfeito amor
Clareia o amanhecer da dor.
Em um vazio que é infinito,
Mas, finito.
Enche-se, do nada,
De todo o Amor
Amortecendo a obscura dor.
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SINAL
Edilene Feitosa
Avenida de sonhos
Imagens a pontuar
Carros, carroças, pés, ciclos...
Todos a vagar
Sinal fechado.
Avenida limpa, mas suja
Sinal no tempo,
Corredores entreabertos, sons de coruja.
Corações sangrando
Luzes cintilantes,
Avenidas ofuscadas
Prisões demoradas.
Avenida sem sinal.
É o sonho.
Mas, sinal fecha.
A todo o tempo.
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As cores de
WILLAMIS SANTANA
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O LEÃO E O MACACO
Willamis Santana
Era uma vez um leão enorme que se expandia por toda a
floresta. Ele era vaidoso, guloso e, acima de tudo, psicopata,
pois vivia fingindo ser alguém que estava totalmente
distante de suas atitudes. Por se achar poderoso, cheio de
ideias e procurar prejudicar os outros animais da floresta,
o leão acreditava que era o dono do poder, por isso, vivia
zombando de tudo que acontecia com seus colegas, contudo,
fazia isso de uma maneira superficial, a fim de que os outros
animais não percebessem quem realmente ele era. Certo
dia, o leão precisou da ajuda de seus companheiros, para
que, assim, pudesse cumprir algumas de suas tarefas. Por se
achar superior aos demais, ele acreditava que poderia contar
com todos e, por isso, resolveu pedir ajuda ao macaco mais
estranho da floresta.
E aí lhe disse:
− Macaquinho, você pode me ajudar a juntar essas folhas?
O macaco lhe respondeu:
− Sr. leão, logo você, que nunca se dispôs a me ajudar, que
sempre pisou em mim, que me humilhou, agora quer minha
ajuda?
O leão respondeu-lhe:
− Sim! Qual o problema?
O macaco mirou nos olhos do leão e lhe disse:
− Está vendo essas folhas que estão espalhadas ao chão que
o senhor quer juntar? Elas caíram da árvore que o senhor
próprio plantou, por isso, trate de recolhê-las sozinho.
Moral da história: Seja verdadeiro, compreensivo e, acima de
tudo, procure ajudar as pessoas, pois tudo que nos acontece
nessa vida é fruto de nossas sementes.
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O SENTIDO DAS PALAVRAS
Willamis Santana
Palavras belas são palavras
Que devem vir do coração!
Palavras belas são palavras
Que te trazem riso e emoção!
Palavras belas são palavras
Que te trazem força e superação!
Qual o sentido das palavras?
Elas fazem tua alegria!
Mas elas também machucam
Quando são usadas por rebeldia!
Oh, palavras!
Vós sois repletas de magia!
O que seria do mundo sem as palavras?
Ele seria escuro e sem folia!
As palavras têm o poder
De dominar teu dia a dia!
É preciso que te atentes a recebê-las
Com força, coragem e alegria!
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NARRATIVAS
Willamis Santana
As pessoas vivem como novela:
Cheias de falsidades e mentiras!
Elas vivem de promessas,
Em que usam máscaras
E vivem a pularem janelas!
Onde se escondeu a verdade desse ser?
Deve estar em outro espaço!
Sumiram deste lugar, acho que se apagaram!
Oh, dias difíceis!
O homem precisa de aprendizado!
O homem para ser um bom ator
Precisa fazer a vida acontecer!
Agindo diferente,
Fazendo o mundo saber
Que quem vive de ficção
Morre sem saber viver!
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SERÁ QUE É PAIXÃO?
Willamis Santana
Pelas estradas da vida,
Eu te encontrei!
Tu mexeste tanto comigo
Que logo pensei:
“O que está acontecendo?”
“É amor? Eu não sei!”
Teus lábios e teu sorriso
Serviram-me de inspiração!
Tu me ensinaste a viver,
Trazendo-me motivação!
O que está acontecendo?
Não sei! Onde está meu coração?
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QUE MUNDO É ESTE?
Willamis Santana
Que mundo é este, meu amigo,
Que as pessoas vivem se destruindo?
Que mundo é este, meu amigo,
Onde a ignorância está sempre repercutindo?
Que mundo é este, meu amigo,
Que a humildade perdeu todo o seu caminho?
Que mundo é este, meu amigo,
Em que as pessoas se esquecem de viver sorrindo?
Que mundo é este, meu amigo,
Que a sinceridade está sem sentido?
Que mundo é este, meu amigo,
Onde parará o brilho?
As pessoas estão avessadas,
Perdidas e sem noção!
Elas estão desvinculadas,
Deixando a paz na solidão.
Oh, mundo complicado!
A prosperidade perdeu a razão!
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PARA REFLETIR!
Willamis Santana
Anda falando de mim? Tudo bem! Sei que sou doce como
açúcar e capaz de adoçar seu veneno!
***
Um dos maiores pesadelos da vida é vivermos presos ao
pessimismo.
***
Não tenhas medo das derrotas, pois ninguém melhor do
que tu para acreditares em teu talento. Não tenhas medo
de desafios, pois eles existem para te trazerem sucesso! Não
tenhas medo da tristeza, pois, sem ela, tu não saberias o gosto
da alegria! Não tenhas medo do inimigo, mostre-lhe que tu
possuis grande simpatia! Não tenhas medo da desigualdade,
apenas procure mostrar tua potencialidade no teu dia a dia.
***
Não perca o prazer de sua vida pelo simples fato ruim ter
acontecido. Vivemos em um mundo cercado de folhas e
sementes. As folhas caem e voam, mas as sementes semeiam
grandes frutos, os quais nos alimentam e nos trazem bons
sabores.
***
Viva cada dia como se fosse o último! Por isso, busque
felicidade, amor e sucesso! Não deixe que as tribulações
destruam o que tem de mais belo em você! Diante delas,
tenha em mente que uma angústia não é maior que sua vida
inteira.
***
Nada na vida é por acaso, uma vez que tudo nos serve de
ensino. Perceba que as rosas florescem, mas murcham; o sol
brilha, mas aquece; e a lua ilumina, mas desaparece. Por isso,
não acredite que tudo está perdido, pois uma gota d'água
pode ser capaz de acabar com sua sede.
O mundo de todas as cores
86

***
Tu podes até tentar me derrubar, mas me sinto tão seguro
que, com todas tuas pedras que me são atiradas, eu construo
a morada de meu sucesso!
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AUTOR@S

Alisson França
Meu nome é Alisson França, sou graduado em Letras, estudante
de pós-graduação na Universidade Federal de Sergipe (UFS)
e professor de Língua Portuguesa. Posto isso, remonto-me
às minhas primeiras relações com a literatura, que se deram
por acidente: leituras ao acaso, sem qualquer pretensão ou
compromisso, sucederam pouco a pouco a necessidade de
transfigurar incompreensão em palavra. Quando dei por mim, cá
estava. Descobri depois que toda a minha vida se construiria por
meio de acidentes (mas isso não vem ao caso, querido/a leitor/a).
Gosto de literatura brasileira e alguns/algumas autores/as me
inspiram: Machado, Lispector, Bandeira, entre outros.
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Edilene Feitosa
Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal
de Sergipe (UFS). Mestra em Estudos Linguísticos (Análise
de Discurso e Escrita) pela UFS. Especialista em Docência do
Ensino Superior/FERA. Professora municipal (educação básica)/
Feira de Santana/BA. Da comunidade rural Sítio Salgado/Tobias
Barreto/SE. Amante das letras, das palavras, do discurso! Penso
que a escrita é o instrumento que possibilita um mundo de
criações, reconstruções e re-significações. Afinal, tudo é nomeado,
escriturado. O mundo existe pela e na escrita! Os poemas aqui
selecionados traduzem bem os meus três mundos: o mundo
origem, o mundo voo e o mundo sonho. Mergulhem na imensidão
de sentidos e embebedem-se de favos de mel e torrão!
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Evandro Reis
Graduado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Foi aluno pesquisador de diversos programas
institucionais (PIBIC, PIBIX e PIBID), trabalhando com questões
vinculadas ao ensino-aprendizagem de língua espanhola, música
e cultura hispânica e identidades sociais de gênero e sexualidade.
Escreve poemas esporadicamente, isto é, quando a poesia sangra
na alma.
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Isis da Penha
Uma cordelista sergipana nascida no dia 27 de março, filha de
artesã e carpinteiro. Sempre esteve ligada à cultura popular, pois
dava cores à sua infância e a sua casa através de sua mãe. Hoje,
é graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Federal
de Sergipe (UFS) e atua no projeto “Ateliê da escrita: análise
do objeto de discurso em textos dissertativo-argumentativos”
(PIBIC-2018/2019). Participou do livro Contando histórias:
medo, espanto e maravilhas (2017) com o cordel “Das Neves às
Nuvens”, assim como na I Antologia das Mulheres do Cordel
Sergipano (2018) e do II Encontro de Jovens Escritores do Alto
Sertão Sergipano (2018), participando da mesa redonda: “Escrita:
um processo criativo e fascinante”.
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Jean Louis
Meu nome é Jean Louis, 28 anos, casado com Stefany Fernanda,
ambos cristãos e cancerianos (kkkk). Interesso-me por tudo o que
for arte desde muito novo. Isso me levou a cursar Design Gráfico
na Universidade Tiradentes (UNIT), em Aracaju/SE. Também
isso me levou a participar de oficinas de teatro, e umas delas foi
na extinta Casa Rua da Cultura, localizada em frente à Praça
Camerino, na capital sergipana, onde conheci o ilustre Samuel de
Mattos, um moço muito expressivo, inteligente e amigável. Assim,
nossa amizade se eternizou, ultrapassando o tempo e a distância,
e, sempre que o vejo, é aquela mesma sensação de bem-estar e
saudade. Para ele, todo o meu carinho pelo convite que aceitei de
pronto.
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João Paulo Fonseca
Graduado em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade Federal
de Sergipe (UFS) e mestrando em Estudos Linguísticos (PPGL/
UFS). É professor das disciplinas de língua portuguesa e redação
em escolas da rede pública e privada de Simão Dias, Tobias Barreto
e Lagarto, em Sergipe. Também leciona a disciplina de Produção e
Recepção de Texto I enquanto estagiário no curso de mestrado. É
escritor esporádico de poemas e reflexões profundas.
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Lívia Ferreira
Nascida na cidade de Lagarto/SE em 20 de agosto de 1994.
Graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal
de Sergipe e mestranda em Estudos Literários pelo Programa de
Pós-Graduação em Letras, na mesma instituição. O amor por
Vinicius de Moraes me fez embarcar no mundo da escrita de
poesias. Apaixonada pelas artes de forma geral, principalmente,
pela música e pela literatura brasileira, tenho me dedicado a
pesquisar sobre outra paixão que descobri na academia: a prosa
de Clarice Lispector. Vejo em nossa literatura grandes autores que,
tratando de poesia ou de prosa, envolvem milhões de corações que
vivem a experiência do amor pela arte.
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Lorena de Castro
Nascida em Brasília, Distrito Federal, Lorena Gomes Freitas de
Castro veio morar em Sergipe aos cinco anos de idade. Naturalizada
sergipana, cresceu sempre com muito interesse pelos livros, pela
vida, pelo mundo em geral. Desde criança queria ser cientista e sua
curiosidade a levou à área das Ciências da Linguagem. Formouse, então, em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Na mesma instituição, fez o Mestrado e hoje está
no segundo ano do Doutorado, ambos na mesma área. Atua como
Professora Voluntária do Departamento de Letras Vernáculas
(UFS) tem interesse pelas interações e fenômenos comunicativos
em geral. Ama memes, Libras, curtas, contos, cinema e arrisca
escrever. Acredita que escrever é uma forma de transgredir os
limites de nós mesmos como pessoas. Ama ler, escrever, cozinhar,
música, a natureza, quebrar tabus, questionar, descobrir o novo
e compartilhar com @s amig@s, afinal, “Aqueles que passam por
nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si,
levam um pouco de nós.” (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY).
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Marcelo Martins
Brasileiro, natural de Porto da Folha, Sergipe. Graduando em
Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Escritor
eventual. É apaixonado pela leitura e pelo cinema. Gosta dos temas
que exploram a existência humana e a organização da sociedade,
além de não resistir aos conteúdos fantásticos. Busca sempre
trabalhar o ser humano e seus propósitos diários: suas dúvidas
existenciais, a busca pela felicidade e a maldade.
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Samira Pires Damaceno (Samira Pires)
Brasileira, natural de Cícero Dantas, Bahia. Psicóloga e Mestranda
em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Especialista em Docência do Ensino Superior. Tem experiência
em Psicologia Clínica, Psicologia Comunitária, Psicologia em
Contextos Rurais e em Saúde Pública. Escritora e poetisa do “aqui
e agora”, inspira-se em seu cotidiano e no dia a dia de quem está ao
seu redor para compor contos, poemas e poesias. Tem interesse pela
simplicidade dos gestos e em como a vida é vivida em momentos e
situações de vulnerabilidade. Acredita que a paz e a tranquilidade
podem ser encontradas através da respiração, em vida! Deseja que
todos os seres sejam felizes. Tenham paz, harmonia e se libertem!!!
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Samuel de Souza Matos (Samuel de Mattos)
Nasci na cidade de Jandaíra, no estado da Bahia, em 1992. Nela
me criei e vivi toda minha infância, tendo cursado o ensino
fundamental. De 2007 a 2009, cursei o segundo grau no Instituto
Federal de Sergipe (IFS). Em solo sergipano, desenvolvi um
apreço imenso pela literatura, e aí os primeiros poemas vieram.
Nessa mesma época, também iniciei um contato íntimo com a
prosa ao redigir o meu primeiro romance, “Um único amor”. Em
2011, ingressei no curso de Letras Português, na Universidade
Federal de Sergipe (UFS). Durante esse período de graduação,
escrevi muitos poemas e algumas novelas, tais como: “15 dias de
desespero”, “Paixões absurdas”, “O segredo da esmeralda”, etc. A
partir do ano de 2013, passei a publicar poemas, contos e novelas
na Revista ArRedia, na Revista Barbante e em redes sociais: “Em
nome do amor”, “O anacoreta”, “A porta”, “O caçador de estrelas”,
“Sua ausência”, etc. Só dois anos depois de graduado é que ingressei
no Mestrado Acadêmico em Letras pela UFS, divulgando, em
junho de 2019, em redes sociais, o livro de poemas “Nefelibatas”.
Na prosa e na poesia, busco explorar subgêneros como romance,
drama, suspense, mistério e temas como amor, diversidade,
morte, salvação, perdição, melancolia, niilismo e existencialismo.
Acredito que a arte está a pleno serviço da reformulação de
regimes antidemocráticos, da inquietação social e pessoal acerca
de questões profundas sobre a existência, e, sobretudo, contribui
para que o ser humano compreenda melhor a essência da vida.
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Tereza Raquel Muniz de Paulo (Tereza Raquel)
Licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe
(UFS). Professora de Geografia. Trabalha com Análise do Rural
e Dinâmica Ambiental. Viciada em cultura (música, cinema,
poesia, prosa, conversas acerca da vida e das relações culturais e
socioespaciais). Também já recebeu proposta de montar tenda
astrológica dentro da UFS.
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Willamis Santana
É natural de Tobias Barreto/SE, filho de agricultores e viveu sua
infância num povoado do município de Itapicuru/BA. Ainda
criança, descobriu seu gosto pela Literatura. Assim, sempre
apontou seu interesse pela escrita literária, principalmente para
demonstrar suas emoções ou até mesmo para despertar no outro
o prazer pela vida. Hoje, Willamis desenvolve poemas, fábulas
e mensagens reflexivas. Além de poeta e escritor, o jovem é
graduado em Letras Vernáculas pelas Faculdades Integradas de
Sergipe (FISE), especialista em Tecnologias e Educação Aberta e
Digital pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
e membro efetivo da Academia Tobiense de Letras e Artes ocupante da cadeira nº 2, cujo patrono é o imortal Antônio Moniz
de Souza.
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