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A depressão tem sete andares e u
um elevador
dee Isabela Sancho
o

Um
ma cabeceira dee ferro
on
nde trançar
criisântemos lilases,
am
marelos e branco
os.
Co
oroa oval,
co
ova plana.
Caada absurdo defo
ormado
naa culpa arrancada
dee um ramo.

(p..58)

CO
OMO NUM NAU
UFRÁGIO INTERIO
OR MORREMOSS
dee Alberto Pereiraa

VI
Asssim,
leggislava o interior:
o tteu nome,
ho
ora de ponta noss girassóis.
Peerene,
a rrespiração das árvores
á
sobre um
ma casa demolid
da.

(p..24)

DEESMATÉRIA
dee Sofia Ferrés

cada dia uma consstrução.
ceelebro a cada esq
quina
oq
que se antecipa:
algguns encontros
rostos arqueados
mããos prateadas
fraases eventuais.
um
m mundo páginaa em branco
am
mo os dias de an
ntemão
e eescrevo‐os,
paalavra por palavrra.

(p..29)

FU
UNDIDO A NEGR
RO
dee Teresa Ramiro

Ass sementes e o poeta
p
Eq
que plantas aí?
preguntoume cun
n sorriso malévolo
da respondín
Vid
Neeses testos tan pequenos?
p
riu
u incrédulo
p
Dise a si mesmo poeta
non sabe que paara nacer un poeema
en
tan so é preciso un
n verbo

(p..43)

Gaarças
dee Lídia Borges

37
7.
Qu
uando ao fim daa tarde tornavas a casa
era em sombrios estremecimento
e
os
qu
ue atravessavas a velha cangostaa.
A ffúria do vento pelas
p
costas
a cchuva gelando surdos temores.
q não pesavam
O peso dos livros que
an
noite a cair a passo ligeiro…
ao
o longe já presseentias o cheiro
daas roupas secas
em
m mãos amorosaas que amimavaam.
A cceia servida, os medos contidoss
e eera de novo o ab
brir dos livros
atéé que o sono qu
uebrasse a vontaade
eo
os sonhos fossem
m enfim
lib
berdade.

(p..52)

LEEGENDAS PARA UM CORPO
dee Maria José Quintela

am
memória tem um
m flanco amáveel e outro reduto
or.

po
or longo tempo negligenciamos
n
o corpo no trânsito do sono.
assumimos o prottagonismo numaa peça representtada com
ceensura e utopia. o coração à deriva desatou a baater horas
deesalmadamente mortas contra o peito deixando
o o corpo
esgotado e uma afta na boca. mass nem sempre o erro é culpa
do
o coração. o desttino também tem as suas urdidu
uras. a sorte.
o aazar. a rotina. ass falsas partidas e as falsas cham
madas. nada
no
os prepara para o desengano. nãão se refazem ass horas mortas.
cara é a respiração
o no lugar súbito
o de um corpo q
que descola.

(p..45)

Travessia
dee Licínia Quitério
o

t
arde,
Háá um país onde tudo
meenos a boca dass mulheres
eo
os olhos dos hom
mens.
Só
ó na boca das mu
ulheres
a áágua se detém
à eespera de ser leiite e ser criança.
Só
ó dos olhos dos homens
h
escorre a água
qu
ue vai ser lago e afogar a cinza.
Éu
um país onde tu
udo seca
e ttreme e desmorrona.
Háá uma mulher a contar as ovelhaas.
Háá um homem a juntar as sementtes.
Neenhum deles quer saber o nomee do país.

(p..64)

ŽIŽŽEK VAI AO GINÁSIO de Tiago A
Alves Costa
DA
A POSSIBILIDADEE DE DEIXAR A EESCRITA

PALAVR
RA‐POETA‐DISTÚRBIO
O poeta avisou:
Antes de me conhecerem, deevem primeiro conhecer
c
as minhas palavras.
Então as palavrras entraram na sala e o poeta ficou
f
do lado de fora, à espera.
No seu interior as palavras com
meçaram a desco
onstruir o que haavia à sua volta.
Aos saltos, sob
bre as mesas, griitando, despindo
o‐se e com esgares de loucura
eexecutando jogos do empurra co
om os presentess.
Tiveeram de chamar dois críticos esp
pecializados na área
á
que não conseguiram en
ntender as palavvras, debelar o problema
Cham
maram então a po
olícia.
Algemadas, as palavras saíraam da sala sobre
e o olhar cúmplice do poeta
que ali estava sentado na sua melancó
ólica calma, profeerindo:
se ain
nda desejarem, posso agora fala
ar um pouco de mim
(p..93)

