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das flores que nascerão em ti 



esta noite farei nascer flores em ti

serei sol, chuva e terra para as tuas flores,

serei as mãos a plantá-las.

serei o olhar de êxtase que elas receberão,

serei a borboleta a voar e a pousar sobre elas,

o vento, a brisa a lhes espalhar o cheiro.

serei o nariz que as cheira

o sorriso de encanto da beleza que terão,

de tuas flores serei o cuidador atento,

também o ladrão na madrugada

apaixonado e atrevido

a invadir teu jardim, roubar-te uma delas

Saulo Vieites



tremia , língua,

ela, tremia

a flor molhava,

mel

ela, tremia as pernas.

intensa,

respira Fundo

olhos fechados

nosso mundo.

boca,

lábios falando sem palavras

epiderme transpirando fogo

flor quente,

língua entrando ávida, devagar

bebe,

rosa,

cada pétala macia,

fruta suculenta,

viagem lenta,

única.

noite com lua

madrugada com chuva

ela eunuas

Valentina Danny 



romance drive thru

i

eu sempre soube que os meus melhores

poemas de romance seriam para você.

nosso primeiro encontro dentro do carro,

na frente daquele bar universitário que

todos odeiam, mas que todos vão, deixou

claro que era você. que era você a luz no

fim do túnel das paixão inacabadas. você

me guiaria e me (re)transformaria

por uns dias. não mais que isso.

não era mais um encontro em uma sexta-feira

desocupada. não era mais um beijo em uma

boca que conheci um dia atrás. não era qualquer uma.

e não foi. e continua não sendo. você foi minha exceção.

soube disso quando você puxou o freio de mão,

empurrou o banco e me olhou. entreguei-me toda

naqueles segundos que antecederam o nosso primeiro

beijo ao som de alguma música da sua playlist. eu

me mudei para os teus braços naquele instante.

e continuei me amarrando e me enlaçando a cada

carinho sem jeito que você fez.

ii

mas não estamos em um poema de romance. infelizmente.

nós nunca gostamos de amores perfeitos porque, 

no fundo, sabemos que nunca teremos um. nunca seremos um.

mas eu queria que fosse. realmente queria.



eu queria conseguir me entregar por mais de um segundo

sem medo de ser abandonada mais uma vez.

eu queria conseguir manter meu coração sempre no trilho,

mas ele insiste em cruzar a linha tênue entre amor e putaria.

iii

o medo que me abraça, é o mesmo que causa tua insônia.

encontrei um dramin perdido na gaveta. meus olhos pesam

assim como esse vazio constante que carrego em meu peito.

ele arde. queima a todos. e não me deixa.

não me deixa assim como eu não queria te deixar.

a vida não é uma música de jorge e mateus. a vida é

uma música do conde do forró tocando em um bar com o

banheiro imundo onde todas as almas perdidas se encontram.

iv

nesses versos soltos me entrego e deixo você se entregar.

sem medo.

mas só nesses versos.

meu coração nunca será seu.

seu nunca será meu.

v

você foi meu melhor romance drive thru.

Jessiane de Holanda



Domingo. Março. Lua em Capricórnio 

trago a tal rosa vermelha já morta.

ela foi morrendo aos poucos.

o vendedor disse

dura quatro dias

morreu hoje. era aviso?

esvaindo-se aos poucos como quem sai do cinema em um sábado feliz prestes a ir de 

encontro com o seu final de uma história de amor quase romântica de um domingo trágico.

trágico!

o cheiro da noite. lua vazia. tudo vazio. estou sentada sobre a calçada do outro lado da rua 

sozinha. bares quietos da vida. cidade cansada. estou cansada de sentir. 

esse encontro perdido nesse domingo. essa tristeza danada que invade o fim da noite. 

retomo o rumo de casa novamente nessa noite desconsolada.

você foi o que restou…

Rafaelle Frota 



Crise poética/histérica

Num equívoco

De uma imagem inteira

No espelho da parede

Vi minhas deformidades.

Um corpo distópico,

Sem identidade,

 Frag

          men

                  ta

                     do,

Mais escrito

Do que tocado

Levando pedaços em si

De poesias passadas,

Que em outro momento

Pediram licença poética

À minha anatomia histérica

Reivindicando um pouco de pele.

Em frente ao mesmo espelho

Minha alma nua

Decidiu acolher a causa

Desse corpo cru,

Metafórico.

Luiz Victor Coelho Albuquerque



Destino

quando você deu

seu último adeus

parte de mim morreu

Daniel Firmino 


