apresentação
Essa revista é a nossa forma de agradecer aos escritores pelo
acolhimento que temos recebido desde 2010, quando começamos
a revista benfazeja (projeto de blog, bem modesto, mas desde
sempre cuidado com zelo e seriedade). Ao acolhimento presente
também quando, em 2015, abrimos a editora benfazeja e ao
acolhimento de agora, com o Selo Trevo.
Publicar literatura, em especial poesia, tem sido o norte dos
projetos editoriais e minha missão pessoal. Escrever poesia está em
segundo plano, um hobbie por vezes doloroso (vocês devem saber
bem do que estou falando). Trabalhar com os Poesia Agora é
revigorante (além da revista temos também um prêmio literário e
antologia que publica em livro impresso os vencedores e os poemas
que julgamos mais relevantes).
Estamos a par do peso do nome Poesia Agora e do esforço
que será retratar a produção poética contemporânea. A par da
audácia de levar um projeto assim. Mas também sabemos bem
(como disse, desde 2010) a delícia que é tratar/lidar com poesia
e, principalmente, com poetas.
Agradeço, por fim, aos mais de mil e quatrocentos participantes.
Foi difícil escolher apenas 20 para representar todos esses inscritos.
Difícil e prazeroso, mas acredito que fizemos (e continuaremos
fazendo), um grande trabalho!
Está edição é a primeira publicação de muito dos 20 autores
e será a primeira publicação de centenas de outros poetas no

decorrer dos próximos anos. Devo repetir o quanto essa energia
que recebemos é revigorante – parece que até os computadores
trabalham melhor. Devo repetir que é o nosso norte.
Por favor, leiam, compartilhem, baixem e guardem :)
Esse carinho que recebemos de volta é o nosso (melhor) salário!

Well Souza
designer e editor
Luis Nogueira
editores
Jéssica Araújo
designer assistente

CHEGOU A HORA DE CRESCERMOS JUNTOS!

PUBLIQUE CONOSCO

ANTOLOGIAS

Abacate
Quebrando o silêncio da madrugada,
A colher trabalha agitada
A cozinha iluminada,
Ela acorda, mesmo cansada,
Sem dormir a noite toda
Com sua saúde prejudicada...
Era um medo de nunca ser lembrada...
Ela não imaginava
Que o abacate não era nada
Mas ao mesmo tempo
Dizia tudo...
Nessa música enrolada,
Com a fruta machucada...
Ela produzia sons que desenhavam
Para a eternidade...
O amor em forma de colherada.

Marcelo de Oliveira SouzaIwA

Salvador | BA
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A lagarta samurai
Naquele dia... E que dia!
Vai ficar na história.
		- Mãe, tem uma lagarta na salada!
E a mãe, cara de riso,
confirmando, entusiasmada:
		- Tem mesmo! E é linda!
		 Sobreviveu à água da torneira,
		 ao limão, ao azeite, às mãos da cozinheira.
		 Salvou-se por milagre.
		 É uma sa murai! Uma guerreira!
		Deixemo-la viver!
A esta pedante colocação pronominal,
caem todos na risada.
		- É um exemplar da lei de Darwin,
		 vegetariana, porém rica em proteínas,
		 mas, nem por isso, devemos devorá-la,
		 como um elo da cadeia alimentar.
		 É vida palpitante.
		 E tem quase tantos genes quanto nós.
Assim falava qual nobre Zaratustra,
a filha, bióloga e ecologista.
E o pai enternecido:
		- Claro, a pobrezinha mostrou a valentia.
		 Será devidamente devolvida ao habitat
		 e a vida preservada.
E imitando o falar da mulher sofisticada:
		- Devolvamo-la, pois ao seu meio natural.
E carinhosamente a resgata da salada,
pousando-a cuidadoso no jardim,
numa rosa cor-de-rosa orvalhada.
		
5
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O que um pardalzinho faminto percebeu.
		 E rápido como o raio,
		 voou sorrateiro do seu galho,
		 e desviando-se dos gatos traiçoeiros,
		 abocanhou a lagartinha samurai.
Maria Apparecida S. Coquemala

Itararé | SP

Ao poeta Ferreira Gullar
Tua morte me veio por mensagens eletrônicas.
Era um domingo
E a chuva insistia em cobrir o sol.
Eu, ao computador, escrevia.
Não estas e sim outras linhas.
De instante, não cri na tua imaterialidade.
Imortal de fato,
Mas, teu corpo mortal reclamava cansado.
Quando dei por mim, já abria sites à procura da tua poesia.
Já me via embebido ao encontro de teus versos tão certos.
Além dos poemas que me vinham
A irrevogável notícia:
Estava morto teu corpo de poeta.
Foste além da poesia
Foste muitos artistas
Ensaísta, tradutor, radialista, crítico de arte, biógrafo,
dramaturgo, revisor...
Poeta, sobretudo
Que nunca fizeste alienado sobre a nossa sociedade.
De qualidade intelectual reconhecível
Teu legado vai muito além da poesia
Imortal poeta de primeira grandeza
De rosto magro e cabelos longos grisalhos
Carregas em si a imagem límpida da poesia eterna.
Captaste o som das ruas em versos e ousadias.
Foste poeta engajado de bons traços.
Artífice da palavra
Alquimista de exímia linguagem
Expressavas em versos a necessidade de lutarmos contra à
opressão e controle diário.
No exílio fizeste uma obra prima
6
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Teu Poema Sujo
É límpido e raro.
Versátil, não hesitaste as mudanças de estilo.
Concretista com os irmãos Campos a Neoconcretista.
Não hesitava em migrar a outras paragens se a caso fosse
necessário.
Linguagem verbal e visual se mistura em tua poesia de aço.
Forte, ainda escrevias enquanto teu corpo se despedia.
E eu, poeta rarefeito ora te ofereço esses versos singelos.
Que não fazem justiça, mas expressam minha admiração e
respeito.
E, sim poeta, há algum lugar além do mar que com
certeza tu estás.
Helder Felix de Souza Júnior Felix

Fortaleza | CE

Barroco Moderno 1
Do barro veio o louco
E do louco o moderno
O moderno e barroco
E o barroco é moderno
Si sou louco
Outrora moderno
Tu és barroco
Dentro do teu terno.
Entre as esquinas literárias
Dessa língua
Que vos fala em silêncio
Entre ruínas
De frases incertas
E linhas tortas
Escrevo entre fósseis.
Clovis Ribeiro

Osasco / SP
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Céu ao contrário
Vazio é o lugar cheio de infância que a distância largou lá...
Gente que a morte escondeu e no meio do tempo, a gente perdeu...
Já reviramos tudo e não encontramos, mas nunca deixamos de
procurar...
Vazio é aquele lugar onde todos os quases ficam guardados...
Onde todos os sonhos que não se realizaram vão
(em vão) se lamentar...
E todos os beijos que a nossa boca não deu...
Estão lá, amontoados...
Todos os abraços apertados que o nosso corpo perdeu...
Estão pelos cantos, largados...
E todos os amores que a nossa alma não viveu...
Ali estão, enterrados...
O vazio é o lugar onde não entra Deus...
Porque o vazio é do tamanho infinito de um coração apertado...
É da altura de um grito contido...
Um céu ao contrário...
Gisele Mafalda Bastos

Sorocaba | SP
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Coração Salgado
Moro na vibração mais alta.
Onde o mar me atravessa,
E o sol me espera.
A areia me enfeita,
E o vento me penteia.
Sou o quiosque.
A cerveja.
Os amigos.
A cadeira.
Além de meu nome,
Sou a liberdade.
Meu ser mais profundo,
É grato.
Sou seu coração salgado.
Inês Dutra

São Caetano do Sul | SP
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Gato Tilápia
Gato com nome de peixe
Com pêlos da cor de escamas
Olhinhos que brilham como feixe
Tilápia assim o chama.
Gato muito educado
Adora dormir em lugares inusitado
Em cima de objetos, roupas
Adora um balaio-de-gato.
Coloca esse bichano para acordar
Beber toda água que cai da torneira
Pena esse Tilápia não saber nadar
Ele é quem pesca e não se deixa pescar.
Mari Silva

Mogi Guaçu | SP
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Mulher metafísica
eu mulher
entidade alienígena
feita de ideias contrabandeadas da noite
gostaria de saber quem sou o que sou
além do
corpo
sexo
cosméticos
casa
filhos
trabalho
homens
mulheres
amigas
fetiches
alma
medo
dinheiro
alegria
desejos
peso corporal
jóias
trabalho
sucesso
família
mãe
menstruação
tristeza
discursos
frases feitas
polêmicas
11
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ideologias
monogamia
poligamia
sem ser
amazona
precisar
ir a zona
ou pendurar
roupa
no olhar
o feminino é mesmo um poder?
o útero entra em erupção?
ou há apenas um vulcão em miniatura,
um eu mesma de cara pintada
ora penteada
ora flutuando numa banheira plástica
junto com minha boneca preferida
da minha infância?
também posso ser mística
sensitiva
dissimuladamente supersticiosa
arranco um raminho de solidão
e guardo no bolso de trás da calça
como simpatia
para minha proteção;
saio para um passeio rumo à montanha
para contemplar a lua
cara a cara

serei abordada pelas estrelas?
terei direito a estar solitária,
eu que estou farta de lutas por direitos?
me permitirão o silêncio?
ou o destino da mulher é viver acompanhada
ou desprezada por estar sozinha?
no banheiro
diante do espelho
ajeito minha máscara
é hora de por para carregar o nome que recebi
e ir à luta,
como se diz
e eis uma verdade omitida:
o único orgasmo realmente pleno
não vem do sexo
de palavras
de ideias
de loucura fantasias
seduções ridículas
sussurros
adulação
respeitos
não é do corpo
não pode ser descrito
não há reportagens especialistas ou revistas para ensiná-lo
é metafísico: um mistério: sem desejo: sem prazer
sem eros nem thanatos
12
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perfeito.
um encontro com um átomo
eu mulher
entidade alienígena
cansei
por hoje basta de fazer academia
do ser
vou embora sem respostas terráqueas
de quem sou o que sou
parto em minha nave em formato de óvulo
talvez para o espaço
talvez para dentro
algum dia retorno
ou quem sabe um dia
venha viver entre vocês
disfarçada com meu traje especial de inteligente
para poder caminhar livre e incógnita
por esse estranho planeta
***
eu mulher
entidade alienígena
sempre amei a flor selvagem dos campos & suas cores
o capim florido balançando ao vento
sempre imaginei
como seria ver brotar flores por meu corpo
e jamais cortá-las
deixá-las crescer pelas pernas
& pálpebras

ser terreno fértil e desorganizado
para que a natureza vegetal
pudesse me cobrir
mas sou mulher
de carne e escárnio
e o que posso fazer
é cortar e oferecer os pelos de minhas pernas
coxas virilhas axilas
como flores e até raízes
de um jardim móvel
que percorre as ruas disfarçadamente
& espalha um odor
que
por falta de opção e talvez por educação
os mais desavisados irão pensar
que é de alguma dama da noite
Camila Vilor

São Paulo | SP
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Natana
Cabelos negros, pele alvina, e sonhos verdes
Homem grande, coração pequeno, e pequenez eterna
Um cheiro, um toque, e prazeres aquarianos
Uma verdade, um beijo venenoso, e uma vida de vinte e
poucos anos
Na jovialidade, o auge dos sonhos
Futuro incerto, a beleza vital, desejo de ter
Prazeres excêntricos, prazeres da loucura
Tudo que o amor é forçado a não escrever		
Lá estava ela, mas não a vi ali
Ela era meu encanto, mas desvaneios moravam em mim
Seus olhos enxergavam calor no inverno
Os meus, ceticismos modernos
Ela era o mais infeliz jardim com um ópio que por acaso
chamei de amor
Enquanto eu era a beleza da estupidez que nem o mais
platônico aceitou
Mas lá estava ela
E eu não estava mais ali
Tudo a lembrava
Ela tinha os olhinhos de cachorro na chuva
Que eu tentei escrever seu nome nela
Mas a chuva nunca veio
Com o pranto do meu desvaneio, então eu fiz com o sol
A sombra vem na pior hora
Fiquei te esperando até agora
Lá estava ela aurora, mas você não está mais aqui
Kelvin Lamartine

Juazeiro do Norte | CE
14
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Ouro da discórdia
Brilha, brilha, no escuro;
Sou a luta, a morte, o obscuro;
O fundo emerge tristeza, garimpa o desespero;
Se contamina com a desigualdade;
Rico aquele que tem a liberdade;
Almas presas, na busca, no desejo;
Da riqueza sólida desesperada;
O brilho torna-se traiçoeiro;
Te persegue, te apedreja, te escraviza;
Almas nas grades, mãos por comida e roupa.
Maria Eduarda Voigt Sarti

Itapema | SC
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Ode ao Museu Nacional
O país adormece,
Com mais uma tragédia,
Um incêndio tão grande,
Que se perdeu a rédea...
Este enorme incêndio
Queimou a memória,
Daquele que um dia,
Nos ensinou tanta história...
O que fazer?
Quais as causas?
Quando olhei a Tv,
Pensei: Só Jesus na causa!!
O mais incrível,
É a insensibilidade,
Tanta gente preocupada com tanta coisa,
Enquanto está se desfazendo em pó,
Um patrimônio histórico da nossa cidade.
É um dia triste,
Para o Rio de Janeiro,
Uma semana, um mês,
Um ano triste pro país inteiro.
E eu,
Que só queria um futuro melhor,
Olho para o museu,
Lembrando o passado,
Agora só o pó.
16
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Sigo esperando dias melhores...
Não importam as causas. Já aconteceu!
Só não deixem meu país,
Tomar o mesmo rumo do museu...
Poeta Antero’s

Rio de Janeiro | RJ

Os Museus Em Mim
Para todos os poemas que eu não escrevi
por medo de magoar minha própria alma
ao deixar meus erros escaparem por meus dedos
e se transformarem em melodia:
Há muita música em mim e,
ainda assim, eu não sei cantar.
E eu não cultivo flores,
porque é necessário mais do que apenas admiração
para que elas vivam.
E, mesmo assim,
eu quero que você saiba que eu sou uma canção
e eu sou uma flor,
da mesma forma que eu sou uma amante que não sabe amar.
Uma antítese;
um paradoxo.
E ainda,
Eu não posso me culpar por escolher ser quem eu sou, e
Se eu estou quebrada
Todos os meus pedaços serão,
a partir de agora,
obras de arte.
No meio dos meus museus internos,
eu não posso te dizer que sinto muito
por ser uma sala de pinturas
que você tenta
mas não consegue entender.
Julia Alfa
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Nova Era | MG

Peito púrpura
Há água no seu corpo
As lágrimas de Deus
Quartzos afiados que desgovernados, penetraram vidricos o mar
que na sua veia titubeia ébrio, quieto, alucinado
O peso de ter um corpo cheinho lagrimoso e com pedaços de céu.
Ossos são pedras
Pedras serão ossos sem dono
No seu cabelo, pétalas endoidecidas, que a as flores expulsaram
de si, doídas por não lar, tecem ninhos no seu olho florescente
Um coração no seu corpo, uva recusada pela figueira
Roxa, carnuda
Papoula que ruma mordidas certeiras
Mordida parte e reagrupa, parte e reagrupa
A vida nos hematomas, desistências e coisas expulsas, que a
gravidade saúda e a pele acaricia. Nos sintomas de que somos
terrenos.
Compondo os corpos, fulgurante, irresoluta
Palavra que chama queimadura e sopra um vento cheio de frio
Você, abrigo de tudo que cai, tudo que fura
Você e toda loucura, toda loucura que á a existência de
qualquer coisa.
Jessi Brito

São Paulo – SP

18

revista poesia agora - n3 dez.18

Banzo
o banzo que sinto no inverno
é o mesmo do africano
sozinho no engenho
isolado
do lado errado do Atlântico
a nostalgia invade o batuque
em dia de chuva
e me explica
mais que a ciência
mal chego na
ponte
em Vila Nova de Gaia
já quero voltar pro Porto
– cruzar o rio Douro é mudar de cidade –
Portugal colonizou no meu peito
a herança de sentir saudade
vontade de ir embora
sem saber pra onde
concerto de flauta doce
tocando em auditório
vazio
orquestra sinfônica de uma mulher só.
Tassyla Queiroga

São Paulo | SP
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Incêndio
um vaga-lume azul cruzou a noite
com poeira nos olhos
veio narrar um incêndio na floresta
falou com voz rouca e trêmula:
o fogo queimou a gramática
a fumaça camuflou a fantasia
os sapatos do rei viraram pó
os dinossauros voaram pela janela
múmias, fósseis, diários da rainha,
meteorito, esqueletos, relíquias
morreram todos sem alvará
o bico da arara azul
voa em silêncio
na cidade grande
pedindo socorro
Delcio Antônio Agliardi

Caxias do Sul | RS
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Reino dos bichos e dos animais não é o meu nome
para Stella do Patrocínio
ouço o chacoalho zunindo no meu ouvido
o barulho da cisterna
tampada com uma espessura de 7 cm de concreto
quando perto,
penso em afogamentos em sufocos claustrofobia
por desencargo
pego ratazanas pelo rabo que se contorcem
como as contorcionistas no circo
afogo-as devagarinho até que o chiar borre a água de vermelho escuro
são essas as cores do arco íris
piso em besouros esmigalho cada couraça que usa para se defender
já rendido
coloco entre dedos a gosma verde esmeralda tão bonita
joaninhas inchadas nem todas vermelhas com pintinhas pretas
pressiono contra o mármore com o mindinho
era uma vez dona barata entre meus lençóis quando criança
dessas cascudas que só se encontra no mato
rastejou até o meu ouvido
zunindo coisas que só no reino dos bichos se podem ouvir
“não quero” disse abafando o travesseiro contra o inseto
desde o assassinato
recebo os bichos para executa-los
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me dizem fofocas
esgueirando-se na mortadela na comida estragada
as patinhas miúdas fungando a merda
o reino dos bichos e dos animais não é o meu nome

mosca parruda que posa na manga
jorrando o verme
seu filhinhos miúdos espeto na grelha
labareda lambendo as asas finas
o corpo mole
nas autópsias que fiz
rasguei de uma só vez os culhões dos bichos
sussurrei a profana das mulheres
o maçarico
queima queimaqueima
o torresmo que como nessa manhã.
reino dos bichos e animais é o meu nome
Valeska Torres

Rio de Janeiro | RJ

Senhora das águas
Durante quinze anos
Minha avó morreu todo dia
Morria tanto, e sempre, que naquele instante
Eu quis saber se era morte mesmo
Ou o morrer das outras vezes
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Preciso abrir as janelas
deixar a poeira dos escombros escapar
Preciso urgente de um plano de fuga.

Constatada que era a definitiva
verdadeira
Eu me senti atormentada pela perspectiva de que o fio que a
ligava a vida era meu avô
E de que diante da partida antecipada dele
Esse fio se rompeu sem possibilidade de remendo
Seu ciclo estava cumprido

Mas se estou considerando encerrada a minha esperança,
quero fugir exatamente de que?

E o meu?
Deitada nesse quarto,
Adulta
Formada
Casada
Divorciada
Meu ciclo me parece claramente definido.

Outras como eu se levantam pela madrugada,
inocentes e com sede,
E são tomadas por pensamentos devastadores
Ilógicos
Rezam para que Deus lhes cure de doenças que nunca existiram
Ou de furacões
Terremotos
Tempestades
Acidentes
Bandidos
Aviões

Meus trinta e poucos anos gritando que há muita vida pela
frente
Que novos amores virão
Que eu tenho amigos
Trabalho
Família
Saúde
E por tudo isso uma existência confortável
Não tiram o peso desse teto sobre mim.
22

São oito andares
Que desabarão a qualquer momento
bem na minha cabeça

Acalentada pela gata
Ou mil ave-marias
Sinto algum consolo por saber que meus medos íntimos são
padrões

Todas esses outras como eu
morrem algumas noites
Às vezes por mais
ou menos
que quinze anos

Mas se levantam no outro dia
Passam um café
E vão trabalhar.
(alguns dias com roupas brilhantes)
Taisa Freddi

Bauru | SP
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A Serpente e a Coelha
Negrume pelo manto do firmamento se instalava
O tom chumbo pelas nuvens
Tempestade que se anunciava
E a alabastrina coelha
Pela mata saltitava
Cumprimentava seus diversos amigos
A pequena
Com nada se importava,
Corria e pulava com suas pequenas patinhas
Quando, das folhas secas,
– onde a pouco pisara –
Uma imensa serpente saltou
Em tentativa de abocanhá-la
A coelha exclamou em sobressalto:
“ESSA FOI POR POUCO”
E logo ria, bastante alto
A serpente estava confusa,
A coelha saltitava ao seu redor
Farejando-a avidamente
Em nada a temia,
Mantinha-se enérgica e contente
“VOCÊ É TÃO COLORIDA!”
Elogiava, antes de propor
à serpente tão sózinha:
“Por que não passa a tempestade
comigo em minha toquinha?”

24
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Os raios cortavam os céus, ameaçadores
A serpente aceitou, surpresa, feliz de fato
Eis que seguiram juntas
Por entre o mato
Acompanhou-a até a confortável toca,
Aninhando-se em meio ao clima violento
Então apenas dividiram o espaço humilde,
Atentas ao zunir do vento.
E por sugestão da coelha cheia de doçura
Elas conversaram e contaram histórias
Distraídas pelos contos repletos de aventura
A serpente ternamente a envolveu,
No intuito de aquecê-la pela noite
Estava tão emocionada, do mundo se esqueceu
Seu sangue frio parecia aquecido,
O amor pela coelha a havia embebido
Com a euforia estava renascida
Possuia uma amiga
Pela primeira vez em sua longa vida.
E quando o primeiro raio de sol matutino
Reluziu ao horizonte,
A serpente cutucou-a esperando que acordasse
Porém, inerte se mantinha
Ainda que lhe balançasse
E o desespero a tomou
Como altas flamas ardentes,
Pois imóvel jazia
Aquela coelhinha de trejeitos inocentes
Durante a noite rigorosa de céus a trovejar

Apertou-a com tanta força para aquecê-la
Que sua vida acabou por ceifar
Ranah Cardoso

Alvorada | RS
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Violeiro
A camisa surrada solta o botão.
Logo mais sobra linha
para costurar.
Logo mais.
O cinto desgastado
com seis furos de fábrica,
mais dois de fome e um distante
caso a miséria um dia alcance.
Os bolsos furados
que nada tinham
para guardar.
A barra da calça sempre suja,
sempre debocha desta loucura
de esquecer o agorinha pouco.
Os sapatos carcomidos
de solados esfolados.
O jornal conta notícia
e forra os furos
da caminhada.
A planta do pé, ardida da andança,
no repouso inventa de perguntar
a hora de parar. Jamais...
parar é coisa de quem endurece.
Segue caminho nas escalas,
tropeçando nas trastes
26
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e encontrando tensão
quando se aproxima
de uma andar desumano,
um som natural.
Mas nunca se esquece
da viola nas costas
da vontade de verso,
do sopro de prosa.
Quando chega em nova vila
saca a viola das costas
e dedilha a própria sina.
Por uma moeda canta histórias,
por uma refeição toca alegria,
por um sorriso faz a mais pedida.
Quando ganha canto de repouso
agradece com nova música,
regada de paixões estradeiras.
Ulysses Barros

São Paulo | SP

Vozes Da Viola
Na vila se ouvem sons da tal viola
Que canta, que ri, que pena e que chora
Sofre num momento, mas tem sua hora
De ser feliz; na roda comemora.
Batendo palma e acompanhando o ritmo
Dos sons e dos gemidos da cuíca
Que concerta co’ a viola o compasso
E faz gemer a moça num abraço.
O sanfoneiro inicia o bailado
E a doce morena co’ o requebrado
Contagia os moços do seu lado,
Pois as vozes sonoras das violas
De agora, de outrora e sem demora
Seu canto encanta esta noite de agora.
Nanci Otoni

Nova Lima | MG
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