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(em domínio público desde 1984)

Jabberwock
Lewis Carroll
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two!
And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head,
He went galumphing back.
And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!
He chortled in his joy.
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe,
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Poema extraído do livro
Through the Looking-Glass and What Alice Found There (1871).
Em domínio público desde 1968.

Era briluz. As lesmolisas touvas
roldavam e reviam nos gramilvos.
Estavam mimsicais as pintalouvas,
E os momirratos davam grilvos.
Augusto de Campos, Jaguadarte,
em tradução a Lewis Carroll
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A ilha
André Foltran
Nós chegamos à ilha ou foi a ilha
que de nós mansamente se acercava?
O caso é que encalhamos nossa quilha
numa porção de luz: a ilha brilhava.
Depois de tantas noites navegadas,
por fim a nossa âncora aportava
nessa ilha ultrarreal, pois inventada.
Era manhã na ilha, mal chegamos
estendemos cadeiras na enseada
para falar da vida, e falamos
dos naufrágios, dos livros que, perdidos
em alto-mar, enfim reencontramos
dentro da ilha, quais filhos crescidos,
e dos que, nas viagens, porto a porto,
nadaram sem retorno para o olvido...
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A ilha era maior que o nosso povo,
cabia para cada um uma casa.
Queríamos, no entanto, um mundo novo
e antes de casas fabricamos asas
e voamos pela ilha, deslumbrados
com tudo aquilo que escapou a Nasa,
e a nós, sempre reféns dos astrolábios,
olhos vidrados em telões incríveis.
Como havia mais árv'res que soldados,
mais aglomerações do que desníveis,
mais telas por pintar do que museus,
traçávamos caminhos impossíveis...
sem prédios, arranhávamos o céu.
Foi quando sussurrou uma menina:
E se for tudo um sonho? E anoiteceu.
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A frase estremeceu nossas espinhas;
dos pares bruscamente nos soltávamos,
as pipas desprendiam-se das linhas...
E se for tudo um sonho? indagávamos.
Dormir era acordar para a outra vida
em que diariamente naufragávamos?
Nos deitamos na praia anoitecida,
alguns vendo se a ilha dissolvia,
outros bolando cartas suicidas
– eu olhava era o mar, e o mar se abria...
Que seja, disse alguém, a ilha foge
pois é feita de areia e poesia.
Nada é nunca o que era, que por hoje
nós possamos viver nesta utopia.
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Malvina
Cris Dakinis
Sem velas pra queimar
Cem velas ela acendera
Arderam por seu amor
Um jovem pescador
Que sequer a conheceu
Treze flores ressecadas
Sete cores desbotadas
Malvina construiu um castelo
Num nebuloso e etéreo altar
Guardou a Lua Negra na noite
Até o astro inteiro inchar
Para dourar o seu caminho
Cantou o vento do Norte
Viajando pelos cumulus
Do passado fez recorte
Lançou fora as correntes
E seus adornos de sementes
Voou pela tempestade
Rojões de trovoadas, raios de sina!
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Malvina sem um amor de verdade...
Malvina banhada de lavanda
Da suíte com varanda
De frente pro mar
Fez sua única maldade:
Malvina adoçou o mar...
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Carta de um poeta desconhecido
Denise Diamantino Fernandes
Naquele dia, 20/06/2013,
Acordei à tarde.
E a carta estava lá.
“Sou apenas um livro daqueles de cima de uma mesa.
Um livro ilustrativo, que nunca é aberto, que nunca aprende,
[que nunca ensina, que não vive.
Um livro morto, desapegado de suas raízes, sem função, sem razão,
[a não ser a de mostrar-se
culto para quem chega, e para quem nunca chega...
Sou o silêncio, o vazio da inexistência.
Sou nada.
Sou ninguém.
Uma caixa de joias, sem pescoço para adornar.
A riqueza destituída de razão.
O sacrifício do artífice, e a solidão do corpo vazio da mulher.
Assim sou eu.
O poeta que se curva às leis reais da vida.
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Da vida, e da morte eterna.
Somos pó.
Pó que um dia pode existir, e no outro, o vento leva para longe.
Somos deus, que ostentamos por um tempo uma cabeça coroada,
[e no outro dia, o silêncio da
morte.
Ou podemos ser anjos, para voarmos, celebrarmos, e conduzir
[em suas asas, as mensagens que
ninguém espera receber, mas que chegam, feito sopro divino,
[no silêncio da inteligência
adormecida, semeando frutos.
E aí, podemos então ser verdadeiramente deuses.
Deus! Ele que somente pode frutificar, fazer renascer,
[e abrir inesperadamente os livros
empoeirados da alma, para um sonho novo de renascimento.
E então, somos novamente poetas, portadores da inteligência divina
[na alma, e anjos silenciosos
que voam no pensamento, e nas mãos que realizam,
[com a força do pensamento…
E então, deixo de ser morte e passo a viver!”
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Então, naquele dia,
Eu acreditei,
que os mortos podem falar com os vivos!
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A voz do vento
Francielle Consoni
No silêncio dessa praça,
Tive uma ideia feliz:
Resolvi ouvir o vento
E entender o que ele diz.
Seu falar é mavioso
Sendo quase indistinguível,
Mas notando o meu querer
Fez-me um som inteligível:
– No outono eu levo as folhas;
Na primavera espalho o mel;
No verão eu sou refresco;
No inverno eu sou cruel.
Viajo de Norte a Sul,
Não preciso me esconder.
Posso estar em toda parte,
Mas ninguém pode me ver.
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Falou isso e foi embora,
Bagunçando os meus cabelos.
Mas quase sempre ele volta,
Eriçando-me os pelos.
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Asas
Guilherme Hurtado
De pequenos botes ou gigantes navios,
Victor percorria, do sul ao norte, os mais belos rios.
Voar em balões coloridos ou em asas de Tico-Tico,
tudo era motivo de alegria para o pequeno Victor.
A viagem de hoje partiu do Amazonas.
De barco ao vento e vela de lona,
menino e amigo remavam por água toda.
Na euforia, já estavam eles voando...
Iam juntos sobre as asas de um tucano.
Foi quando numa árvore de aroeira:
– Vejam só, a arara-vermelha! –
Exclamava o menino frente à rara beleza.
Mais adiante, os amigos viajantes
avistaram algo intrigante.
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Da beira do rio, onça-pintada, preguiça-de-três-dedos,
capivara e mico-de-cheiro
chamavam por Victor e seu companheiro.
Ao pousarem, os aventureiros foram cercados,
mas apenas Victor teve os olhos vendados.
– Essa venda por enquanto você não tira,
estamos brincando de curupira! –
O sussurro manso da selva dizia.
Após divertida manhã com os amigos floresteiros,
chegava hora da despedida.
Victor e seu parceiro estavam de partida.
E, em segundos, calçando par de mágicos patins,
já sobrevoavam Araguaia e Tocantins.
O destino: alguma praia, enfim.
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Entre poesias e prosas,
a dupla chegava ao Nordeste,
de mochilas nas costas,
iriam cruzar o agreste.
A caminhada, porém, se iniciava no sertão.
Os dois amigos pedalavam bicicletas por estradas de chão.
Ouviram dizer que após a plantação de cana,
encontrariam homens, mulheres e cirandas.
Com muita dança, criança e violão,
ali comemorava-se o dia de São João.
Eram quadrilhas, balões, rimas, bordões,
e um menino que seguia firme os foliões.
Victor e seu parceiro já estavam
em Campina Grande, na Paraíba.
No agreste, acontecia a maior das juninas.
Os amigos, no entanto, rumavam saída,
o litoral da Bahia era o próximo destino.
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Iriam conhecer a Praia do Espelho,
o mar reflete o sol, a lua e as estrelas,
no final perfeito para um livro de poemas.
Terminado de mais um dia,
o pequeno mostra toda sua gratidão.
Abraços, palavras doces e um sorriso.
Na despedida, o melhor amigo acena com as mãos.
Victor agora está indo para casa,
e papai guarda suas asas.
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Chuva de estreias
Jhonatan Mata
Nenhuma chuva se repete,
E esta é uma chuva de estreias:
De elfas, ninfas e ninfeias
nadando no meio-fio sem acento agudo e sem cerimônias;
De begônias agradecidas pelo pó lavado;
De um lado meu que lembra verões de tardes mais longas de infância
em que a ânsia pelo amanhã era tão fresca quanto a chuva de agora,
em que a hora da tempestade era tão inadiável quanto minhas ideias
[que não mudam.
E não se iludam:
esta é uma chuva de estreias.
E por mais que a laringe reclamasse do tempo,
por mais que a aridez – das palavras e das terras – fosse gritante,
no instante em que caía a chuva,
eu só pensava em molhar meus versos,
em silêncio,
sem metáforas.
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A princesa e o menestrel
João Libero Rosa Marques
Seu brilho era especial:
Era uma princesa e, como tal,
Era bela, seu sorriso era doce,
Sua voz, calma e melodiosa.
Passava os dias cantando
Na janela do castelo, sonhando
Com seu príncipe encantado.
Um dia, passou um menestrel,
Tocando seu alaúde, recitando
E cantando lindos poemas de amor.
Ela o ouviu, antes de vê-lo,
E se apaixonou; mas, ao vê-lo
A pé, andrajoso e sem nobreza,
Pensou: “Ele não é um príncipe!
Não me deixarão casar com ele”.
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O menestrel, ao ver a princesa,
Apaixonadamente cantou para ela;
Mas, ela, com o coração apertado,
Fechou a janela e chorou.
E há uma lenda no reino que diz
Que, desde esse dia, a princesa
Nunca mais saiu na janela,
Nunca mais sorriu ou cantou!
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Entre a revelação e o oculto
José Renato Ferraz da Silveira
Nas costas do litoral de suas belas costas
[repousa o símbolo do Deus egípcio.
O olho de Hórus.
Hórus.
Deus Falcão.
Filho de Osíris e Ísis.
Desafiou o maligno Set.
Habitava as terras do Egito Antigo e perambulava de tempos em tempos
[a reencarnação dos Faraós.
Mito Esquecido. Mito Abandonado. Reduzido ao pó da própria nulidade.
Após milênios de Luas e Sóis, o confronto muda.
A disputa contemporânea está entre a Revelação e o Oculto:
[o insondável abismo, sagrado e profano.
A mística do olho simboliza a potencialidade divina, capaz de afugentar
[os maus espíritos, reverter as energias negativas
[e identificar desejos obscuros.
A implacável acuidade do olhar justiceiro, ao qual nada escapa,
[vida íntima ou pública, revela o “eu”
[na totalidade idiossincrática.
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À mercê da Senhora, a enigmática criatura, olhos castanhos profundos
[que me olham tão fundo que talvez enxergam
[e sondam a minha alma.
Lábios de doce feitiço, procuro ocultar meus devaneios
[devassos de Hórus, o deus que virou escravo de sua vontade,
[preso ao seu Corpo e ao meu Caminho.
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O burro falante
Juliana Karol de Oliveira Falcão
Era uma vez,
Nas Maravilhas,
Uma horrível intervenção.
Um dia decidiram,
Assim, de supetão,
Pegar o Burro Falante,
Acusá-lo de ser irritante,
E mandá-lo pra prisão.
Nela ele não parava
Nem um segundo de falar.
Ninguém mais aguentava
O infinito blá-blá-blá.
Assim, resolveram
Do Falante se livrar.
Os guardas planejaram
A fuga orquestrar.
Facilitaram o tempo todo
Para o danado fugir.
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Que Burro mais burro!
Tanto falava e nada de agir.
Chegou o julgamento
E todos eles choraram
Quando perpétua prisão
Para o Burro proclamaram.
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A gargalhada
Maria Apparecida Sanches Coquemala
Pela fêmea única,
enfrentam-se dois leões
assaz enfurecidos.
Do alto da colina,
à disputa entre os machos
a leoa assiste.
Acirra-se a luta,
foge um dos rivais.
Atenta, observa a leoa
o grande vencedor:
um convite ao macho forte,
um apelo inconsciente
à perpetuação da espécie.
Do leão vitorioso,
o sangue se esvai.
A morte o ameaça,
já é quase um elo
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da cadeia alimentar
dos urubus à espreita.
A leoa se vai
chacoalhando os pelos.
Nem o eco responde
aos roucos gritos de leão.
Leão ficou sozinho,
sozinho ficou leão.
Compadecida,
pergunta a Mosca ao Vento,
que a tudo assistira,
que crime cometera Leão
que tão cruelmente
assim o abandone a fêmea?
Como poderia ela, mísero inseto,
além de zumbir por toda parte,
cair nas sopas, atormentar humanos,
enriquecer fabricante de inseticida,
alimentar sapo e lagartixa,
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inspirar poetas e inventores,
ajudar um leão abandonado
entre agentes da morte à espreita?
A gargalhada do vento é vendaval
que espanta os urubus em torno.
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Madrugada
Tauã Lima Verdan Rangel
Acordo com a respiração forte, sobressaltado
Movo minha mão, sensação de estar suado
Os olhos vidrados percorrem toda a extensão
O coração está acelerado, grande palpitação
Há um medo intenso a conversar comigo
É uma companhia constante, quase amigo
Diz-me que não estou sozinho, há alguém
No interior do quarto, move-se com desdém
Os olhos fitam o negrume intenso da escuridão
Nada encontro, apenas o medo como sensação
A silhueta, porém, toma uma forma delirante
Sinto que meus olhos me enganam, é inebriante
Olhos vermelhos tal como o sangue derramado
Saltam do escuro, sinto um medo, apavorado
No obscuro lugar, brota um sorriso demoníaco
Sinto as pernas tremerem, estou tão aturdido
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Uma silhueta abandona as sombras obscuras
Em passos mórbidos, revela-se voraz criatura
Sob o raio esmaecido advindo do brilho lunar
Sinto meu corpo tremer, quero tudo abandonar
O corpo decrépito de mim vem a se aproximar
Olha nos meus olhos, sinto o cheiro a exalar
Com um sorriso irônico, indaga envaidecido
Gosta do que vê? É só o teu futuro refletido

44

Sobre os autores
André Foltran nasceu em São José do Rio Preto (SP), em 1996. É
tradutor, formado em Tradução pela Universidade Estadual Paulista. Foi
premiado em dezenas de concursos literários, tendo poemas publicados.
Contato: andre.f.s.foltran@gmail.com.
Cris Dakinis é o nome artístico de Ana Cristina Mendes Gomes,
professora e tradutora. Autora premiada em concursos literários de
expressão no Brasil e exterior, com livros premiados e publicações em
revistas, vídeos e jornais impressos e digitais. Contato:
crisdakinis@gmail.com.
Denise Diamantino Fernandes é auditora fiscal aposentada da
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Formada em
Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Contato:
denisediamantino@hotmail.com.
Francielle Consoni nasceu em 1991. Trabalha com tecnologia, mas é
escritora por paixão. Possui alguns contos e poemas publicados em
antologias literárias. Contato: francielleconsoni@gmail.com.
Guilherme Dávila Hurtado nasceu em Belo Horizonte, em 1984. É
apaixonado por futebol, música, teatro de rua e literatura. Formou-se em
administração, mas não gosta nem de números nem de resultados. Foi
nas palavras escritas que se encontrou. É graduado em Letras. Contato:
guidavilah@hotmail.com.
Jhonatan Mata é jornalista, doutor em Comunicação, pela ECO-Pós
UFRJ e Blanquerna School Barcelona. Libra com ascendente em Rei
Leão. Autor dos livros Um telejornal pra chamar de seu (Insular, 2013)
e O Amador no audiovisual (Editora UFJF, 2019). Contato:
jhonatanmata@yahoo.com.br.

45

João Libero Rosa Marques é natural de Sorocaba (SP). É membro
efetivo e diretor cultural da Academia Peruibense de Letras, cadeira 31,
patrono Mario Quintana. É sócio correspondente da Academia
Sorocabana de Letras e colunista do Jornal de Peruíbe. Contato:
joaolibero46@gmail.com.
José Renato Ferraz da Silveira é professor associado do curso de
Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria.
Escritor, hedonista, bon vivant. Contato: jreferraz@hotmail.com.
Juliana Karol de Oliveira Falcão nasceu em João Pessoa (PB), reside
em Soledade (PB). Graduada em História e Graduanda em Letras
Espanhol pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Tem alguns
poemas e contos publicados através de concursos literários. Contato:
julianakarol-16@hotmail.com.
Maria Apparecida Sanches Coquemala é licenciada em Letras, com
especialização em Linguística. Pedagoga. Premiada pela UBE-RJ com
A Gruta Azul; pelo Governo da Paraíba com Carnaval; pelo Correio das
Artes com À Espera; e pela Ed. Porto de Lenha com Vozes da Primavera,
coletâneas de contos. Contato: maria-13@uol.com.br.
Tauã Lima Verdan Rangel é natural de Mimoso do Sul (ES). Mestre e
Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal
Fluminense. Autor do livro Fome: Segurança Alimentar & Nutricional
em pauta (Editora Appris, 2018), entre outros. Contato:
taua_verdan2@hotmail.com.

46

Obra produzida com exclusividade para a
Editora Jogo de Palavras, em outubro de 2019.

