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eu nunca fui mulher
Cecília Floresta

eu nunca fui mulher
de poucas
mas procure entender
o tanto que não quero
nem me toque a perder
tudo aquilo que já quis
eu nunca fui mulher
aos poucos
mas não me faça viver
um todo que não planejei
nem me force retroceder
aos registros alvos
eu nunca fui mulher
dos outros
do meu corpo bem sei
cuido eu
então faça favor
de desfazer
qualquer retrógrado estigma
qualquer imagem
preto no branco
eu nunca fui mulher
nem propriedade
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Odisseia negra
Vitória Torres

Sou irmã, sou filha, constituída de carne e de plasma, mas quem cuida de mim
quando as horas se apagam na imensidão dos buracos-dor? Pensei em escrever
palavras bonitas para pôr sob minha lápide escura, sei que esse dia chegará a qualquer instante e gostaria de estar bonita para ele, serena, como nunca pude estar.
Minhas lágrimas da cor do mar são feitas de solidão, no momento mesmo em que
as ondas da Grande Mãe se quebram dentro da intimidade da lua. Essas são minhas águas. Sangue e mar. Vivo estremecida com a ideia de não conseguir chegar
até ela, de me perder durante o trajeto, tal como Ulisses dentro das embarcações
gregas. E se meu corpo fundir atrofiado nas esquinas? Morto e enterrado? Quem
vai avisá-la de que não poderei mais brincar com sua pele?
Às vezes saio apressada de casa, corro maratonas, piso em espinhos de mandacarus invisíveis, pronta para lutar com monstros reais e projetados. Quem sabe
de mim quando as ruas estão mortas em seu silêncio? São poréns feitos de pólvora
fina sob os dedos, membranas pouco sustentáveis, que se quebram e se refazem
a cada instante. Há quem lutar por mim? Lembro da seca que se formou em minha
garganta e que não sai mais da língua, essa mesma língua que tanto a penetra, recordo do sumo que tive que perder para poder estar dentro dela. Passagens para
os transportes de aço e ferro, os quatro e cinquenta que não tenho. Sinto, ao tocar
seus seios duros e negros, chagas em torno da palma, bem na linha do coração a
passear nesse corpo vivo. Na boca, a mesma que a chupa sem cansaço, tem um
grito de ódio pelos amores gastos que nunca pude ter. Pelo ódio inventado por ser
quem sou.
Quando, já a salvo em sua cama, ela me pergunta o porquê daquela água toda a
invadir seus seios e seu corpo. Ora, e onde mais desaguaria? Onde mais me encharcaria de gozo-liberdade senão em sua vulva? Em que lugar gritaria as antigas dores
que carrego em minhas costas senão na colcha retalhada feita para nos preservar
das palavras ásperas direcionadas a nós em dias violentos? Grito, danço, performo
libertação, aperto sua mão como quem diz, não me larga mais vamos contornar a
solidão. E na epifânia dessa descoberta, anseio pelo momento em que subirei em
terra firme, sustentando meu próprio corpo nas trajetórias do seu fim. Contorno o
não lugar em busca de algo já sem nome, sem estrutura linguística. Quem já pôde
amar depois de hiatos de silêncio? Não há nome para isso, descrição, definição. Há
um riso besta por sob os panos, relaxamento, retidão, quase não dá para lembrar
das microfúrias diárias, do sono acordado por preocupações distantes, memórias
de exílios que perfuram a linha ancestral de nossas mães, avós, tias. Somos um
só corpo negro, um quilombo banto, nagô, jeje, repleto de cortes saturados, mas
fechados, cobertos de saliva doce e morna.
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Queria escrever palavras bonitas para pôr na minha lápide, leves, agradáveis,
suaves. Mas na manhã que renasce, vejo por sob as minhas pálpebras ainda cerradas, a festa-fogo feita dentro do quarto, da intimidade contada, compartilhada
por entre choros e risos, do cheiro que restou de ontem, das lâminas escondidas,
dos combates guardados, do amor em forma de gozo. Já não quero mais selecionar
palavras de morte, volto às ruas com energia dupla, sou múltipla, levo em mim o
meu e o dela. Duplicada tomo as esquinas com uma força crioula, zombeteira, pueril. Ouço o batuque angolano batendo forte em mim. Quem ousa deter uma mulher
preta que ama outra mulher preta? E assim, pelas raízes de opressão, retiro do
peito o sufoco de dor e sofrimento, sou outra, sou alguém, quase serena da própria condição, retorno da trajetória que escolho seguir para ter esse elo perdido
em decorrência de embarcações forçadas e antigas. Refaço-me dos dias mudos
em que procurava no espelho outros corpos e outras bocas, todos rejeitados e
passados. Recomponho-me de tristes histórias com finais felizes brancos, penso
em Angola, nos passeios na cidade baixa e na mão preta que me acompanha agora
pelos centros e pelas vias, me sinto em Angola quando vejo outras da mesma cor
que a nossa, me sinto renascida daquelas brechas escuras onde escondia meu gozo
e meu lamento, das vielas sujas do isolamento. Estou em casa, as paredes e as curvas dela são minha morada. Sou feita de plasma, tenho e possuo, abro e sou aberta, derramo e sou derramada dentro de barcos negros da paixão e da comunhão.
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Corpos em Órbita, 2019

Pastel oleoso sobre papel kraft, 66 x 96 cm cada

Jam
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De olhos bem abertos
Manoela Maia

Meu corpo gordo nunca foi
teu primeiro gosto
porque tua boca sempre quis
degustar outras dermes
sempre mais finas
minguadas
E por mais que passemos pelas
mesmas pragas
a carne mais apontada
é essa
aqui
Da matéria que foi feita a minha
derme
você diz saber exatamente por onde
o sulco se escorreu
Mas o meu corpo gordo nunca foi
teu primeiro
apogeu
O meu desejo foi feito de quereres
Suor
Lágrimas
Carne e
Carne
Porque é disso que você se orgulha
em gostar
e falar
em alto e bom tom
que quanto mais de mim, melhor
Mas é estranho porque
eu preciso sempre reiterar
que me ame
me toque
me goze
olho no olho
sem se fechar
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20JulhoFebril20
Camila Puni

<<foi quando menstruou todos os dias e tentou o que pôde:
óleos essenciais
cristais
chás
comida afrodisíaca
beijos na orelha
um cheiro no pescoço
leitura de tarô
alecrim no travesseiro
frases afetivas
perguntas entusiasmadas
camadas subjetivas
inserir detalhes
encontrar a lua nova
compartilhar lavanda
contemplar
respondendo repetidas vezes
emoções
as mesmas
perturbadoras
perguntas
dessa dificuldade em abaixar a voz
porque há urgência em alcançar
e pedir desculpas
objetividade
dar espaço
racionalidade
ter espaço
praticidade
semespaço
partirdacidade
o desafio do ascendente em Libra
das relações
é virar o Sol para si.
das vagas de trabalho
dos modelos de negócio
<<abriu o que podia:
do pensamento plataforma
vinho nas taças
do google store
frutas lavadas
não há pra onde fugir.
incenso de canela
é trabalhoso fazer sexo
<<tentou o que podia:
dedada molhada
tirar a máscara
toco o vazio
shavasana
das telas insuportáveis telas
todos os dias
ouvidos já não silenciam porque há fones
cansada.
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De três em três meses
Ágnes Souza

enquanto estou sentada na cadeira da barbearia
um senhor adentra o estabelecimento
me encarando com uma tez de estranheza
quanto mais o barbeiro raspa meu cabelo
mais ele franze o cenho
volto o meu olhar para o espelho e encaro-o
mas não me demoro
concentro-me no desejo de chegar em casa de surpresa
e te flagrar dando a carne do coco para o cachorro escondida de mim
rio sozinho te imaginando gritar e me olhar com cara de excitação
específica de quando eu corto o cabelo
ansiando pelo momento em que você vai passar com suas mãos
pela minha cabeça pelo meu cangote e dizer:
— ai, é gostoso demais passar a mão, que ódio!
alternando entre brincadeiras de transitar com mãos e língua
por outras partes do meu corpo
e voltando de surpresa às partes mais raspadas do meu cabelo
talvez eu te conte do senhor da barbearia
talvez eu me aproveite das suas mãos
você se aproveite das minhas sem restrições
e dessa magia
que um cabelo raspado nos traz
por um investimento módico de trinta reais.
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Red Woman, 2020
Colagem digital

Monique Malcher
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ADRIENNE RICH
Ramayana Lira

Uma mulher
para falar com as estrelas
precisa antes
livrar-se da bota
que lhe preme a garganta.
Não sei se sou
mulher ou bota.
Uma mulher
para usar todas as palavras
unge a boca
de porra e pus
e entra sorrindo na sala.
Nunca fui boca
mas porra eu fui.
Uma mulher
se for para gozar na cara
tem que pôr
a buceta para secar
mais estranho fruto na árvore.
Se fui buceta
não sou fruto.
Uma mulher
como salário
recebe seu nome
é uma pequena pedra
que lhe quebra os dentes.
Deixei o nome
ser quem sou.
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Uma mulher
para amar
antes desembrulha
o verbo e guarda o papel
embaixo do colchão.
Não sou verbo
só me fiz carne.
Uma mulher
para o trânsito
com um grito
um silvo ou apito
e cai.
Não sei se sou mulher
mas sei que fui.
Uma mulher
para todos os efeitos
é um exército
e um exercício
fiscal.
Sou ano sim
e ano não.
Uma mulher
para caber em si
toma as providências necessárias
pílulas e unguentos e elixires
saco vazio não fica em pé.
Seria eu
o cheio?
Uma mulher
para
para
uma mulher
para.
Mim.
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SAPATÃO
Carolina Jordão

No espelho enferrujado eu vejo um reflexo. A minha imagem. Meu rosto, castigado pelo tempo... Observo essa figura e a analiso friamente. Noto inúmeras rugas
em toda extensão da testa e algumas teimosas que aparecem no contorno da maçã
do rosto, próximo a boca. Minha boca, que sofre com o tempo e com as faltas de
cuidado que tenho. Meus olhos, cansados, me mostram como meu sono está desregulado. Meus cabelos mostram que sou completamente desleixada, falta um corte
e uma coerência nos fios. O comprimento, curtíssimo para uma mulher, grita uma
palavra: SAPATÃO.
Dentro do estereótipo de mulher lésbica eu me encaixo bem. Qualquer um que
me olhasse exclamaria sem sombra de dúvidas ESSA É SAPATÃO. Eu vivo, respiro e
transpiro sapatonices. Ouço, leio, vejo e compartilho músicas, livros, filmes e arte
sapatão. Eu afirmo e me reafirmo todos os dias. Às vezes me pergunto se o que
me entrega é a falta de feminilidade e qual diferença faria se eu performasse isso.
Fazem três meses que não saio de casa e penso que já perdi minha sanidade
mental e não conseguirei recuperá-la tão cedo. Sinto que as paredes se cansaram
das melodias que ouço todos os dias, que o espelho se cansou do meu reflexo e
que meu gato se cansou das minhas carícias.
No mundo digital, eu encontro afago e carinho. Encontro dor, sofrimento, crises de ansiedade e problemas de autoestima. Cada dia percebo algo novo.
Nos aplicativos de encontro, eu esbarro com mulheres que querem a atenção
de outras mulheres. Eu converso com Ana. Depois com Isabela. Mais tarde com
Maria. E crio laços superficiais com todas. Comentamos sobre a quarentena, suas
diretoras de filmes favoritas, suas personagens de séries favoritas e sobre qual
cerveja preferem comprar em um buteco. Nenhuma me pergunta de volta o que
prefiro.
Eu paro de me analisar no espelho, coloco a primeira camiseta e bermuda SAPATÃO que encontro na frente e me sento em frente à televisão. Deixo no primeiro
documentário que encontro e foco meus olhos nas movimentações de cores e luzes
à minha frente.
Cinco minutos depois, já estou imersa em pensamentos e não consigo mais entender o que se passa nas imagens que minha televisão reproduz. Eu ainda penso
sobre feminilidade e na minha trajetória com essa representação.
Eu lembro de quando me assumi SAPATÃO. Lembro que alguns meses antes
do feito, cortei meu cabelo. Aboli as maquiagens. Passei a comprar roupas na ala,
dita, masculina. Eu sentia que estava sendo eu mesma. Em toda relação. Na forma
que me portava e na forma que desejava alguma mulher.
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A feminilidade é essa característica atrelada a mulheres femininas. Essas que
compram salto alto, batons vermelhos, pintam as unhas de roxo e usam saia para
ir trabalhar. Se eu performasse feminilidade, provavelmente falariam que eu não
era SAPATÃO. Ou aceitariam, mas “que desperdício”, diriam. Eu nunca ouvi homem
nenhum falar que eu era um desperdício. E não quero ouvir. Mas se eu quisesse
usar alguma dessas coisas, em algum momento da vida, eu seria menos SAPATÃO?
Eu olho para as minhas mãos. Mãos de SAPATÃO, com unhas curtas e dedos
longos. Olho para a televisão e percebo que não estou interessada em saber sobre
homens brancos empreendendo nos Estados Unidos. Desligo o aparelho. Volto minha atenção para meu mundo virtual, das redes sociais.
Eu entro no aplicativo de encontros e escolho entre mulheres com quem sairia
e outras que não. Sobre essa rede, suas implicações, efeitos na vida humana e na
autoestima, eu poderia escrever um artigo científico, mas me sinto muito cansada
para tal. Escolho calar meus pensamentos por alguns minutos e apenas passo de
um perfil para o outro. Dou sim para alguns. Não para outros. Tudo segue conforme as normalidades.
Observo várias meninas que não performam feminilidade como eu. CAMINHONEIRAS. BOFINHOS. DYKES. O que você preferir, eu, honestamente, não me importo. Até porque, a maioria parece não se interessar por outras mulheres que não
performam feminilidade. Curto algumas e sei que o retorno delas não será positivo.
Depois de alguns minutos, recebo uma mensagem. Abro a conversa e observo
Aline atentamente. Ela também tem um corte de cabelo SAPATÃO. Não contem
para ninguém, mas também vejo algumas roupas compradas na ala masculina. Não
há maquiagem. Não há unhas pintadas. “oi, tudo bem, Dani? curti sua foto em Ouro
Preto, sou de lá e me deu umas saudades de casa, haha”.
Eu olho para a mensagem mais algumas vezes e imagino Aline subindo as ladeiras da cidade de Ouro Preto, com as amigas, depois sentando em um buteco de
esquina e bebendo a cerveja mais barata do cardápio. Não porque não tem dinheiro, mas porque quer gastar pouco. “oi, pirando em quarentena sobre as sapatão,
feminilidade e afins haha e como você tá aí? e que massa que você é de Ouro Preto,
curti demais essa cidade, mudou para São Paulo tem tempo?”. Envio, já esperando
que o retorno vai demorar ou que não irá aconEnxergo no celular a frase: “Aline está digitando uma mensagem.”
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Fiz um mapa com os teus sinais que
acredito que posso me ver também, 2018
Fotografia

Agnes
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A solidão é da preta!
Niellem Rodrigues

Ela se olha no espelho
passa as mãos no cabelo
passeia pelo corpo
negra retinta que ama
mulheres se acha pouco
Parada ali se pergunta
como não se diminuir?
ninguém a procura
ela não é um típico
padrão lésbico
Um dia pesquisou
só “mulher lésbica”
e negra não era opção
às vezes uma ou outra
a famosa “inclusão”
Ela segue parada ali
procura o feio
procura o intocável
não que ela não tenha
tido mulheres, ela teve

Se assumir lésbica
é complicado
assumir uma mulher
lésbica e negra é
impossível

Elas a achavam exótica
boa de cama
sensacional
por uma noite
duas ou talvez três

Então como quem
acorda de um transe
ela se convence de que
não é suficiente
não é uma opção

E no final
ela termina só
espaço vazio na cama
um bilhete, quem sabe
porque convenhamos

Ela se convence de que
é feita para ser transa
boa para ser passageira
insuficiente para ser
duradoura e pública.
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CATEGORIA

Aline Kauana Cezar

tanto tempo operando nessa função de objeto
propriedade
livro com etiqueta
sou lida diversas vezes, não tenho controle
das histórias que contam
sobre mim
só
sei que quando me tiram da estante
nem sempre volto pro mesmo lugar.
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*

Tom Grito

Corpo,
Espaço em que habito
trans_trumento de in_formação
Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço
Inter_textualidades
Inter_seccionalidades
Audre Lorde explicaria caso queira ouvir que todo oprimido também pode oprimir
.
Alguém culpa Paulo Freire
.
A nenhum opressor cabe ser anti_opressão
.
Mesmo que esteja na moda
.
Chinelos velhos carregam meus casulos entre a sala e a cozinha de meus pensamentos
.
O isolamento social favorece os períodos de
intro_inspecção.
Meu casulo casa corpo se recolhe enquanto me nascem pelos em poros nunca antes visitados
Acaricio meus pelos como quem germina sementes de mamão ou papoulas.
O tempo faz crescer
ideias e soluções para as tentativas futuras de sub_versão da cisheteronormatividade.
Enquanto isso, leio Álvares de Azevedo enquanto planejo o velório de meu cisheteronimo.
[Não quero vender livros de alguém que não vivi.
Borboletas não ficam apenas no estômago.
Borboleteio em selfies semanais para autorreconhecimento do processo de ensimesmar-me.
[Em_mim_mesmar-mento.
Em mim mesmo, mar e vento.
Em mim mesmo, furacão.
Cada gota de orvalho negada ao sereno será recuperada em tempo de vida futuro, anseio.
Vi uma foto do National Geographic onde velavam um corpo contagiado,
[embalsamado em plástico filme.
Já não abraço mais.
Não ando sem máscaras.
Tenho medo de plástico filme e do potencial explosivo de um plástico bolha.
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Sinto falta do tempo em que pensava ter visto fadas no lugar de gafanhotos.
A casa corpo terra não parece segura desde que li que aqui é o lugar que mais mata LGBTIAQ+
Saí de máscara e um boy perguntou:
É potranca ou é potranco?
Meu medo não me permitiu responder que era sua avó montada na eguinha pocoto.
Pocoto pocoto pocoto
Perdi o rumo deste hey oh silver, poema
Já não penso em galopar, penso apenas em não ter de lavar as mãos ao te ver novamente
Penso em não amar apenas pessoas higienizadas, espelho e dinheiro.
A vida segue estranha nos tempos atuais
Voemos
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o som dos tempos antigos
aproximam as

bocas
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A IMAGEM
Taís Bravo

em diálogo com Adrienne Rich e Leíner Hoki

dormi com muitas mulheres
antes de dormir com você
dormi com conhecidas de amigas
com mulheres que depois se tornaram minhas amigas
com amigas de amigas
mas principalmente dormi com minhas amigas
dormíamos
abraçadas
enroscadas
em distâncias estratégicas
encostando de leve um pedaço de pele em um outro pedaço de pele
dormíamos
depois de falar por horas e horas
quando era adolescente passava o dia dos namorados
com minhas amigas
assistíamos filmes românticos
e nos lamentávamos
por estarmos sozinhas
até hoje se escuto a gwyneth paltrow cantar
let the music take your mind
just release and you will find
me vem essa sensação
minha amiga deitada no meu colo
minhas mãos entre seus cabelos
uma sensação que precisava não ter um nome
uma sensação que quase se transformava em uma pergunta
mas logo um homem beijava uma mulher
ou uma mulher sofria por um homem
e voltávamos a nos lamentar
porque não tínhamos namorados
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passei anos me vigiando
faminta
por essa imagem:
duas mulheres dormindo juntas
incansáveis e desprotegidas
foi preciso perseguir essa ideia
foi preciso uma paciência selvagem
foi preciso dormir com muitas mulheres
até estar aqui
com meu corpo
despertando
ao seu lado

Maio, 2020
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conselhos de vovó
Letícia Féres

naquela época
eu
não tinha namorado
e depois
nunca também
eu estudava
demais
minha avó
dizia
quem estuda
demais
fica maluco
olha só

aquele rapaz
tão bonito e engenhoso
lia
tudo o que via pela frente
não tinha
distração
e agora

tudo isso para dizer
melhor ignorante do que louca
melhor ignorante do que solteira
melhor ignorante do que louca solteira
melhor ignorante louca solteira do que sapatão
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Eu bordaria teu nome
Alexandra Maia

Na casa de minha mãe
Tinha um par de toalhas
Ele & Ela
E
Eu
Sempre me divertia muito
Escolhendo
Cuidadosamente
Para não correr o risco de errar
Me pergunto se o mercado das toalhas já se ajustou à demanda
E se vende toalhas
Ele/ Ela/ Elx
Separadamente
Para que casais de todo tipo possam se enxugar sem grandes preocupações
Entre devaneios molhados
Não me sinto mais suja
Esfrego cada parte de meu corpo
Rosto enfiado em cheiro que antes medo
Demoradamente
Cara, cabelos, coxas
Pé ante pé
– apesar de todas as reclamações de minha mãe –
Levo-a
Molhada
Para cama
Não temo o colchão, não
elesnão
Para cima e para baixo
Das bordas
As duas empapadas
Águas tempesteiam
Sinto
Preciso me revirar do avesso
Rio
por dentro
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Sem título, 2019
Foto bordado

Alexandra Maia
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AZA: Pele, Pernas e o Amor.
Carolina AZA

AZA, nascemos com pernas longas, muito longas, e finas. À medida que andávamos, sua avó dizia: “As pernas nasceram antes da menina! Com muita pressa!”.
Sabia ela que pra pernas longas assim, na vida algo precisava ser alcançado, percorrido, corrida de pernas e braços, a nado ou terra firme: Amor. O amor sempre
foi de vazar pelas arestas de nossas casas. Quando ele abre seus olhos miúdos,
sem ver brancura, muitas vezes some! Nós, com raiva, lembro em percorrermos
kilômetros pra “desbocar” com ele. Você, ligeira, enquanto eu sentia o vento me
banhando. Com as pernas vazando das camas, das cadeiras, do corpo, corria; e à
medida que corria, as pernas cresciam. Antes de partir, sua bisa lhe disse: “o seu
amor se encontra correndo. Corre mais”.
Sua avó deu a ela careta, preta discórdia no leito de partida: “Amor se acha,
não se busca!”. Pensei nas vezes que somos achadas pelo amor junto a nossa cor.
A gente a leva junto, pra ser amada junto. Das vezes que aconteceu, eu lembro do
seu rosto. Nossa cobertura nos entrega, há poucas que a pegam. Dali, crescendo,
as pernas antes do tronco, você caminhou correndo, partiu em voo térreo, acelerado, a areia sempre banhando a pele escura. Em meio a corres, você teve vinte anos
correndo, e o amor passava longe. Lento e distante. Eu te dizia, corre AZA, corre... você se lembra? AZA, com vinte e dois, achamos um amor desconhecido por
minhas superfícies... encontramos um amor mulher raro; te oriento a correr com
ele, ainda que alguns corram dele. E olha, era preciso olhos muito grandes e que
nascessem antes do corpo, assim como foi com suas pernas. Essa, tinha braços que
pendiam do ombro aos joelhos, com dedos longos, mãos compridas. Te trouxe alimento pro corpo todo. Nos delineou com mãos de amor abraço, te botou em cima
de seus ombros e te levou à costa. Me lembro de Bayo. Sempre que corríamos até
ela, ela ia de encontro tateando o chão à minha busca. Trouxe os braços até nós,
AZA, longos, negros. Lembro com alegria de suas lentes se derreterem nos olhos.
Achou, foi. Com vinte e dois, viu cinquenta vezes o amor junto dum corpo só. E eu
senti tudo em nossa capa negra. Bayo engrenou com dedos, gentes mil, atrás de
uma pressa como a nossa. Com braços e pernas, fizemos com o corpo, o negro do
amor. Amores brancos não passam aqui. Enganam. Repelem a mim, tua pele. Criamos, então, o nosso, com todas as partes de dois corpos inteiros e de mesma cor.
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Descansos no amor, 2020
Fotografia

Carolina AZA
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TODO CONTATO É CONFUSO

E O PENSAMENTO ARREBENTA OS DENTES
Aline Kauana Cezar

não tenho certeza quando uma carta pode estar pronta
assim como quando cessa o tempo que sempre
peço tempo às vezes horas dias semanas
tempo não tem significado universal
veja bem teu relógio de pulso nunca marcou hora qualquer
e ainda assim todos perguntavam como se esperassem
algum tipo de resposta que fizesse sentido
o gesto era exercício do inventar
tem aquele filme de Hollywood de três horas no espaço
que o cara entra num buraco negro e consegue ver todos os momentos
de toda a vida, outra dimensão os cientistas chamam assim
alguns também chamariam de morte quando a vida passa na frente dos olhos
mas esse é outro filme, o que eu tô falando tem três horas
e uma parte que ele toca em um momento
e um livro cai em outro espaço/tempo
e a gente não sabe onde ele tá e se está presente no corpo
mas um livro cai e a filha que tava do lado de cá aprende alguma coisa
que a gente também não sabe o que é, mas pra isso eu acredito que sirvam os números,
quando bem aplicada
a matemática sempre fala de uma realidade
olha, eu não entendo nada de números
nunca fui boa com datas não conto pares de meias
o sol poderia estar a pino e eu ainda perguntaria as horas
e teu relógio sem pilha responderia quatro
então eu passaria a viver como se fossem quatro
o que carrega no pulso fala mais sobre você
mil platôs e manifestos são as notas necessárias de rodapé
e encontram-se abaixo e do lado esquerdo dos números
de cada palavra nova que tu se encontra
desterro preso no pescoço e terror sob os olhos
eu era demasiado novo para o desterro, palavras de Matilde
e ainda tem as cartas penduradas na parede e os galhos secos
do manjericão que todo mundo acha que estão mortos
mas que ainda tem cheiro fresco
me pergunto das cartas e era nisso que eu pensava
quando não pensava em nada, dela também
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falei no passado que tinha ciúmes
que dividir espaço com as memórias era uma tortura
um problema de localização
o que eu quero dizer é que eu não tava em mim, eu não era eu
entende o que eu quero dizer quando digo que talvez você
tenha jogado squash por algum tempo
a altura de uma parede frontal pode chegar a 4,75m
segundo a pesquisa que acabei de fazer na Wikipedia
e isso também pode explicar a dor que você sente no braço direito
não bola não raquete não pessoa
me fiz muro e entendo agora que
não vou parar quieta porque não sou muro bola raquete sou
pele osso e dores no estômago e assim me descubro pessoa
ainda que se pudesse escolher seria cheiro, não ter compromisso
com forma ou cor com o que inventam sobre mim e
assim como o tempo
passa.
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AFEIÇÃO
Laila Oliveira

Após tantos anos da brincadeira de boneca, em que, depois de oferecido o chá,
os corpos de plástico se beijavam e se roçavam, Carolina e Rita estariam finalmente em uma só cama. Nada de festa do pijama com a bicama arrumada tão cuidadosamente pela mãe de uma delas, tampouco fotos de boy bands espalhadas pelas
paredes. Somente elas, que nesse momento dividem o sofá na casa recém-alugada
e ainda sem móveis de Rita. Mesmo sendo visita, Carolina dá rápidas checadas no
outro cômodo, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento distribuindo
boa noite ou oferecendo cobertores extras.
Nenhuma havia passado por tal situação, os desejos foram confessados depois
de muitos olhares, transas malsucedidas com homens – nem me lembre disso, Ri –
e sonhos com o corpo da outra. Na proximidade, as mãos não sabem exatamente o
que fazer, muito menos com qual intensidade. Talvez fosse melhor abrir as cervejas mal geladas, um erro clássico de iniciantes, – o vinho já era, Carol – etílico nem
sempre é uma boa saída para desinibição, se lembra daquela vez o quanto bebeu
para participar do verdade ou desafio? Uma música basta.
O som dos tempos antigos aproxima as bocas. Um bater de dentes enquanto vão se beijar explode em gargalhadas de cumplicidade, fazendo-as agradecerem simultaneamente por não usarem mais aparelhos ortodônticos – e pensar que
achamos que não saberíamos mais beijar – sabemos? – o quê? – nos beijar. Dessa
vez as línguas se encontram lentamente, transmitindo calor, umidade, arrepiando a
pele que não precisa mais de defesa, apenas sente o novo estímulo. Se beijam até
as cervejas esquecidas congelarem, outro erro de pessoas agora iniciadas.
As roupas vestem o chão pouco a pouco: blusa moletom, camisa fechada até
o último botão, calça mostarda, jeans – não vai tirar as meias, não? As calcinhas,
apesar de quererem acompanhar as demais peças, estão emaranhadas. Rita, a mais
ansiosa das duas, toma uma dianteira atrapalhada acariciando os seios de Carolina
como se não soubesse dos seus próprios e segue percorrendo desajeitadamente o
corpo da outra enquanto recebe ao pé do ouvido lembranças de momentos safados
da infância – eu ficava esperando a aula acabar só para poder brincar com você.
As duas mulheres se perdem e se acham na descoberta do mesmo sexo: sem
caminhos exatos. Carolina é quem encontra primeiro o meio das pernas de Rita,
sentindo o gozo lhe molhar os dedos. Sorri com uma cara que só uma mulher verdadeiramente excitada consegue fazer, para maliciosamente e caminha até sua bolsa – esqueci de algo. Retira da bolsa a boneca com cabelos um tanto embaraçados
que a mãe fez questão de guardar por anos – será que alguém imagina?
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Projeto de sapatão, 2020

Colagem analógica com materiais diversos, 20 x 20 cm

Gabriela Titon
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domingo, na casa do vô nico e da vó creusa
Letícia Féres

é certo que mais tarde
em frente ao espelho
ao tirar a camiseta
e observar embasbacada a capacidade de seus músculos peitorais contraírem-se
ritmadamente
seria capaz de ouvir a locução de silvio santos
sobre A INCRÍVEL MENINA QUE CONTRAÍA OS MÚSCULOS PEITORAIS
aos nove anos, no espelho
/ os peitinhos / o broto mamário /
aquela pontada de frustração
ao saber que
jamais ouviria
silvio santos no show de calouros
anunciar seu nome como
A INCRÍVEL MENINA QUE CONTRAÍA OS MÚSCULOS PEITORAIS
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rodei as chaves
nos
36

d e d o s

II

Fernanda Archanjo

Vou me reapropriar dessa cidade
Ressignificar tuas ruas
Reorganizar teu mapa
O sul não será mais o mesmo
Nem o leste permanecerá
Naquele lugar
Vou agarrar essa cidade
Como quem a deixou há muito tempo
Fazer dessa a última vez
Que nos reencontramos
Fazer daquela a última vez
Que nos perdemos
Vou renomear essa cidade
Rearranjar teu ritmo
Num salto e de assalto
Tomar teus espaços e eventos
Nada será como antes
Quando tínhamos amor
Vou resistir em São Paulo

Vou celebrar, 2017 e 2019
Fotografia

Fernanda Archanjo
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Norte

Laura Assis

Aos dezesseis a única habitante
da floresta densa e escura do desejo.
Em que língua falar com a estranha
que se afogava todo dia no teu peito?
Não que hoje seja um palco iluminado,
mas é certo que lampejos te atravessam;
e é possível que um clarão ou outro guie
o pouco que se dá ao entendimento.
O resto é bruma, névoa leve e previsível,
ou um sol que mais sidera que confunde
(e mesmo quando ela disse que te amava,
primeira vez que essas palavras ecoaram,
a sensação não foi de descobrir o fogo,
mas de receber a missão de mantê-lo).
Agora linha nenhuma mais se perde,
e a segunda pessoa sai de cena.
Ruas sem placas e mapas já rasgados,
o equívoco calculado e a raiva cega:
nada me tira de mim ou me desloca
do que daqui de dentro me orienta.
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NA ESCOLA EU NÃO SABIA
Helena Zelic

algumas vezes soube o que é um corpo
ontem percebi que ana júlia foi
minha primeira amiga sapatão
todos os dias íamos à escola
ana júlia tinha os cabelos
curtos como ninguém pensava
antes disso todo mundo era criança
lembro uma vez não deixaram
ana júlia namorava no pátio
os meninos e as meninas duelavam na quadra esportiva
na escola eu não sabia que podia
somar mais um rosto espelhado no meu
pela janela escutamos passar a banda militar
na aula de geometria aprendemos a traçar caminho
o que é ocupar um espaço
as muitas formas de um prisma
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Alvo

Kamilla Siciliano

Minha namorada é tão livre e ousada
Me beija nas ruas e calçadas
Ela é nua, descarada
E quem nos olha fica estatelado
Às vezes, no mercado
Ela grita: AMOR, vem cá! levo maracujá?
E todo mundo nos olha
Como se estivéssemos peladas
Quando a gente se conheceu
Foi tipo um outdoor na praça
Com olhares e flechadas
Ela me agarrou no primeiro encontro
E nos despiu na frente de tantos
Percebi ali, no entanto
ou encarava a nudez estabelecida
ou abriria mão de ser feliz.
(nem demorei a decidir)
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E l a d e i t o u a
c a b e ç a n o m e
u o m b r o . E u a
a b r a c e i . A g
e n t e p a s s o u
d a e s t a ç ã o .

O espaço entre duas linhas, 2020
Técnica mista, 21 x 29,7 cm

Florencia Lastreto
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Olhos da cor do tempo
e alguns dentes a menos
Aline de Moura Rodrigues

A primeira chegança foi anunciada por uma mensagem eletrônica. que virou um
encontro, um corte de cabelo, sorrisos e olhares. Uma coragem moveu um convite
que balançava certezas sobre o amar. “Quieres cenar conmigo hoy”. Naquela noite
conheceu o terraço de sua própria casa passageira, que desde então foi visitado
em sóis e luas. Foi uma semana fora do tempo, pincelada de carinhos, cantorias,
poesia, entregas. Gozos de um encontro difusamente latino-americano.
“Mis papás me dijeron que tengo ojos color a tiempo”. O chiado do seu sotaque
fazia com que a outra quisesse se perder na força sutil do canto dela. Sua voz bailava em Noelias, Natálias e Drexlers, selecionados cuidadosamente em referência
ao momento. Daí, emergiu Fusión, uma canção carregada de memórias de outros
amares fora do tempo. As lágrimas que rolaram no rosto negro foram colhidas com
um olhar tão doce, que este rosto que os recebia – as lágrimas e o olhar – não teve
outra reação a não ser tornar-se beijo. Beijo de pele que encontra pele e se alegra,
e planta sorriso na boca que antes tremia em meio ao choro da lembrança. Assim
seguiram elas. Se amando, sabendo dos prazos de validade deste encontro. Mas
as manhãs entre mates e beijos, faziam ecoar também a dor do medo. “Cabem dois
amores em um coração?”. E latejava.
Encantada de amar e amar-se neste triângulo amoroso inconfesso, localizado
em diferentes pontos da geograficidade de uma Améfrica Ladina. Uma era um ser
Atlântico, que se questionava constantemente de suas capacidades de lidar com
bem-querenças. A outra emanava ares de aventura de vida, enquanto cantava sobre mortes, deixando fluir sua disposição e possibilidades encarnadas de descobrir
a magia de uma cidade apelidada de Pueblo Mágico. A segunda, se dizia um ser
ciborgue e que brotavam flores dos seus intestinos. A primeira, o ser afro-diaspórico, tremia sempre ao pensar na conversa futura com o seu outro amor que vive e
ilumina a Terra da Luz. Olhos nos olhos, recordando e confessando seu encontro
com os “ojos color a tiempo” da primavera cantora.
O primeiro adeus chegou. As distâncias se refizeram. E entre a impalavrável
sensação de apaixonar-se outra vez e saber deixar ir, a boca angustiada doía. Dor
espalhada que levava a atenção para a língua protagonista de gemidos “impróprios
para os vizinhos”. O gozo da dor-saudade se entrelaçou com as lembranças de
dois amores em uma boca ativa, curiosa e sedenta. Já se passaram duas semanas
desde a primeira chegança. Os tempos seguintes foram carregados de ausências
duplicadas. Na conta, menos dois dentes em uma boca que agora sorri regando a
Vida, lembrança do amar em tempos de dor.
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Algo sobre amor sapatão, 2019-2020

Datilografia sobre papel com pauta, 21 x 30 cm

Marília Oliveira
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Algo sobre amor sapatão, 2019-2020
Fotografia, 21 x 30 cm

Marília Oliveira
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prazer, plasil
Letícia Féres

aos sete anos de idade
numa parada de ônibus
além paraíba, minas gerais
uma criança de sete anos de idade vomitava.
ela vomitava muito
não sei por que não tomava plasil se
ela vomitava.
uma senhora se compadeceu,
ela vomitava demais.
“coitadinho do menino.
posso ajudar?”
a mãe lhe segurava a testa.
nenhum vômito era suficiente para
o cheiro de óleo queimado e
perfume styletto naquela parada de ônibus
em além paraíba, minas gerais.
ela tentava não sujar o dockside cinza
e não pensava no seu cabelo surfista nem na
bermuda e na regata que usava.
ela vomitava.
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Plantando aspargos imaginários
Melissa de Miranda

São 5 da tarde. Beijo o batente da porta como se minha boca tocasse a sua.
Entre meus pés descalços, passam galinhas à procura de migalhas. Fecho os olhos
e encosto os lábios nas rugas da madeira envelhecida, sentindo o gosto do nosso
lar. Madeira, poeira e resto de tinta – o que sobrou de décadas atrás, algumas voltas ao redor do sol e ao seu lado, quando pintamos as portas do sítio numa tarde
abafada. Mais tinta que roupa no corpo. Lembra? Agora brotam pequenos musgos
e plantas pelas frestas. Sorrio com a percepção de que nossa casa está viva, tomada pela natureza. Lagartas, formigas, galinhas, gatos, cachorros e rãs – tudo.
Há meses não fechamos o vitrô da cozinha pra não machucar a trepadeira que se
espreguiçou parede adentro, esparramando-se na sombra.
É onde você está agora, fazendo o mesmo. Sentada no chão frio – fugindo do
calor lá de fora, enquanto espera o bolo assar aqui dentro. Meu véio. Seus pés
sujos de terra são a lembrança duma vida juntas. O fogão estala, rabugento. Pouco
acima da sua cabeça, a trepadeira se espalha entre papéis e fotos que colamos na
parede. Receitas, poemas e uma foto da nossa primeira cachorra, já com cantos
amarelados. O símbolo do MST na sua camiseta também começa a desbotar, furado pelas traças. Processos plutonianos. Observo as marcas que o tempo e o sol
deixaram em sua pele, misturadas com as de tinta e agulha feitas em madrugadas
impulsivas; o suor e a sujeira, e sei que te amo.
Deito no chão, com saudade de encostar na sua pele. Apoio a cabeça em seu
colo e você solta os fechos do meu macacão. Tetas véias. Meus peitos enrugados
são o terror da vizinhança – e de nossos sobrinhos-netos, que torcem a cara toda
vez que os recebemos num dia de calor. O desconforto alheio nos diverte. Agora,
passeio minhas mãos nos pêlos das suas pernas e as suas se ocupam em tirar os
ramos duma cenoura que escapou do bolo, jogando-os no chão da cozinha. Nossas
galinhas se afoitam.
Mais cedo, te dei um poema para ler, enquanto cortava seu cabelo na varanda.
O 3º dos “21 poemas de amor” da Adrienne Rich. Conforme lia, os fios caíam sobre
as páginas abertas e a ideia de tê-los pra sempre ali me alegrava, imaginando que
esquecia e os achava anos depois. Ao terminar, perguntei se o texto te lembrava
de nós. E você me disse para não ser tão melancólica. “Escuta, quem de nós for
primeiro...”, falei e você me deu um tapa. Juramos então que morreríamos juntas –
como tantos planos que fizemos ao longo dos anos – e eu ri, encantada pela nossa
prepotência. A verdade é que não tive um dia de melancolia ao seu lado.
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Pelo resto da manhã, inventamos um testamento com pedidos absurdos para
irritar nossos sobrinhos. E listamos os todos lugares por onde viajamos no meu
jipe capenga em que queríamos nossas cinzas espalhadas. As referências eram deliberadamente vagas – da árvore na estrada para Ibicoara ao rio onde transamos
na Patagônia, com o aviso de “é bom vocês saberem qual ou voltaremos para puxar
seus pés”.
Na cozinha, a lembrança daquela manhã me faz rir. Deslizo os dedos pelos
seus braços tatuados, contornando os desenhos envelhecidos. Subo a mão até sua
barba e você diz que vai tirá-la. “Não ouse”. “Quê?”. “Véio doido”. “Mas que foi?”,
você repete e um sorriso enruga o canto da sua boca. Anos atrás, abraçadas na
rede, batizei os fios do seu queixo – que você chamava de “rebeldes” – com nomes
de revolucionários famosos. Agora, você traía os ideais do povo. “Fascista!”, grito e você me enche de cócegas, enquanto te acuso de querer assassinar Trotsky,
Bakunin e toda milícia do cangaço.
Rolamos entre os livros empilhados sob a mesa da cozinha e rimos, até nossas
barrigas doerem – e o bolo quase queimar.
Pelas horas seguintes, comemos das mãos uma da outra. E transamos no chão.
Nos lambemos inteiras – meu gosto favorito. Nos desconhecemos e conhecemos
tão bem, meu amor. Subvertemos a porra toda. E entre as folhas da trepadeira no
vitrô entreaberto, uma lua cheia se anuncia. Te observo colocar as calças de novo
no corpo. E nesse seu jeito de me escutar, mesmo em silêncio, você diz que me
ama também.
Me levanto e vou pegar ração para nossos animais. A despejamos nas tigelas
da varanda, o alvoroço esfomeado dura menos dum minuto. Volto pra dentro e
você fica para trás, vendo as estrelas. “Parece que descobriram um novo planeta”,
diz. A ideia me alegra. Guardo a ração e volto a tempo de resgatar seu bolo das
formigas. Ao passo que nossos anos nos permitem, o mais velho dos nossos gatos
me acompanha. O piso parece mais frio – e o meu corpo mais cansado.
Te observo da porta, com os pés lambidos e sujos de poeira, apoiada entre os
musgos e plantas no batente. O rádio toca abafado ao fundo – come a little bit closer, hear what I have to say. Você caminha e a cachorrada vai na frente, animados
com as aventuras no breu. São 23:51. A hora tem cheiro de alecrim e manjericão, de
terra úmida. Você olha pro céu e depois pra trás – me vendo ali. Então sorri:
—Vem, minha véia. Vem dançar comigo.
E eu vou. Ainda temos tempo.
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Pandemônio, 2017

Poema em três colagens manuais, 21 x 29,7 cm

Juliana Gama
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(Mas que caminho tão escuro
que vem passando aquela moça)
Lidi de Oliveira

Deusa do beco
Da viela que me perco
Não há preço
Na oferenda que lhe ofereço
Será que mereço
Ou desapareço?
Permaneço
No seu endereço

Sabe ser criança
Perigosa dança
Do fio da beira
Teu nome não há significado
É futuro e passado
Inclassificado
Sem erro sem pecado

Sua casa é o universo
Submerso
Verso
Que converso

É cura e não machucado
É o corte mais delicado
Do tecido mais caro
Que comprei ano retrasado

Pode ser tantas
Encanta
No grito da garganta
Acalenta ou espanta

É Deusa da criação
4 elementos em uma oração
O X da equação
Do Big Bang é a explosão

Sabe ser malandra
Sabe ser cigana
Que atiça a fogueira
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Marca de nascença
Gabriela Soutello

já aviso: não me ame,
talvez caia nosso chão
diante do autoamor
sou antes mutilação
que assim foi registrado
quando me foi ensinado
a não poder dizer não

Na balança do parque você me segurava e dizia: não vai voar, não, menina,
senta aqui, senta comigo, senta em mim – e eu saía era correndo, que você não me
segurava: descalça avermelhando as solas, vendo as folhas que passavam rápidas,
fugia pra você me procurar. Teve uma vez em que eu caí e me quebrei toda, e fui
até internada, só pra você me visitar.
Ver, ser vista: esse medo e fascínio que dividimos, esparsos meses, no côncavo
das esquinas da Bahia. Turistas de tudo em Salvador, cidade, sexualidade, rompantes de devoção – às estátuas da lagoa, à moqueca da Suzana, à sua forma de dizer
“minha” e à minha risada em dentes-cela, antecipando a interrupção.
Menstruo, observada. Sinto vergonha por escorrer frente assim a uma câmera,
a uma cama, a uma morte. Respiro em susto quando ele bate o sapato no chão. Eu
duvido que você lamba o dedo. Não, eu não sirvo pra servir. Eu duvido que você
diga: sim. Sim, pode me deixar na esquina.
Naqueles tempos, quando vivíamos extasiadas o antes, eu disse: são os começos ainda fenda, esponja aberta à absorção, e só os começos sustentam o desejo
do que virá após uma longa espera. Frente ao farol nossos corpos se encostavam
em luz, sem medo, amostras grátis, relâmpagos em prenúncio, explosões em pedaços picados e você me olhando com aqueles olhos de me olhar.
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Assim se realizam as ordenações: à distância. Me lendo, um olho escondido,
achando que sabe e, assim, sabendo. O olho conhecedor. O olho que se comove.
O olho do outro lado, envidraçado. Este olho eu desejo: o que observa e analisa,
pronto ao choro ou julgamento. À espreita, ele-olho aceita: gestos, gostos – mas
não se aproxima.
A Gambôa noturna calçava nossos pés em pedra – e você andava cuidadosa
com o tornozelo torcido. Eu, como não pudesse cair, me equilibrava desviando da
influência da maré, inventando ser capaz de enganar o ritmo do vento. Havia algo
sobre como você me dizia: “quero”. Havia algo sobre como você me dizia: “sim”.
Quando eu era criança, não sabia que era errado. Mas quando eu era criança, já
era errado. Corria a mão por dentro da calça, sozinha, lá no fundo da sala, e todos
em volta, algumas mãos nas bocas, algumas risadas, alguns corpos virando pra cá,
pra lá, mas, eu lembro: ninguém me via.
Testávamos os limites das guias, dos buracos refletindo prédios velhos, das
águas onde mergulhávamos e saíamos escorridas. Frente ao trapiche vazio e às
veias movediças de terra suadas pela água, uma bicicleta passou raspada de me
levar ao chão. Mais à frente, um homem fechava o cinto na calça.
Prazer e culpa: indissociáveis a quem aprendeu a ser presa. Falo sobre carregar
na região das costas, na dobra dos órgãos, entre ossos e tecidos, a ausência. Falo
sobre ser, dela, súdita. A impossibilidade de concretização é a cidade onde cresci.
É a minha marca de nascença.
Santo Antônio Além do Carmo, café da manhã, ovo estalado dentro do pão,
meio-dia quando escutávamos a Rádio Eldorado, e os cachorros, o mapa ayurvédico online mostrando compatibilidade, as janelas grandes. Me virei à parede, respirando quente. Você disse: você tem medo do que vinga. A droga-vício do início,
a raiva reescrita. Rodei as chaves nos dedos. Não sustentei o olho. Não virei o
rosto. Você disse: vou embora. Sorri em alívio; eu já sabia. Estou sempre pronta
aos começos.
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tem mancha que já não
52

sai

Querida loba,
Alexandra Maia

te vejo daqui
passo a passo
mergulhando
ousada
em rio
corpo
que se não quer mais
as pedras que te pesam ao chão
em analogia eu falaria sobre sementes
– mas não tenho tido certeza sobre o germinar em zonas abissais –
ou sobre a esperança
ainda verde
dessas esquinas nas quais podemos
beijar
quem amamos
– se não tivesse regurgitado em jejum a manchete do jovem gay esfaqueado –
eu te diria
que desviasse das pedras do caminho
que catasse
se fosse vontade
fizesse poema
– como quem brinca –
mas ontem mesmo arrancaram o coração de Quelly
e o meu não esquece
e o seu não brincaria
ando entre britas
descalças
equilibrando como cabra entre tijolos
e não
atiro
pedras
coleciono-as
em cores distintas
– umas teimam se repetir –
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com argamassa sangue
vivo
pavimento
o caminho de te
ver passar
em cortejo
com seu vestido de pedra e coração de águas
peço licença
e a honra
de dançar juntas
essa primeira
última música
dos tempos que tardam
*Virginia Woolf se suicidou no dia 28 de março de 1941, colocando pedras no bolso de
seu vestido e entrando no Rio Ouse.

Sem título, 2019
Foto bordado

Alexandra Maia
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Arquivo T
Daniela Funez

Século vinte e um, era da nova distopia cyberpunk e do tal novo normal que
ninguém sabe do que se trata. Um mundo de mistérios.
No meio do sobe e desce de governos, elevadores, aviões, ações e insira o item
aqui – esse local do texto está à venda para anúncios publicitários – uma entidade
segue firme: aplicativos de relacionamentos, a geração Z de métodos ainda mais
antigos. Aproveitar o desejo humano por relações é sempre um bom negócio.
E sigo nele, com passadas de dedo de lá para cá. Além da praticidade do contato e da chance de conhecer pessoas que nunca trombaria fisicamente no meio da
grande metrópole, o apego ao aplicativo é um método de segurança, o local mais
acessível para uma mulher trans e lésbica.
Mais seguro do que se arriscar em alguma festa sem saber como vai ser recebida. O processo entre observar um evento e decidir ir, passa por uma análise digna
de Dana Scully, uma investigação por cada linha da documentação coletada, exercício de interpretação da frase “exclusivo para mulheres”. A resposta em minha
mente é óbvia, mas aprendi pela experiência que é necessário levantar mais dados
para ter certeza da intenção.
Mesmo com a confirmação – carimbada, assinada e registrada no cartório após
uma longa auditoria interna – de que o ambiente é seguro, ainda sim é uma sensação de deslocamento, passos em um terreno instável, a bebida como recurso de
adaptação, lidando com as abordagens de estudiosas da Área 51: “você é incrível,
maravilhosa, admiro muito sua luta viu, mas sabe como é, distanciamento social,
tem que estar ao menos a dois metros de mim”.
Assim, o aplicativo é mais confortável, um match é um crédito pré-aprovado.
Porém, ainda é uma dimensão própria, com seus elementos sobrenaturais.
Alguns dossiês são de mais fácil interpretação, critérios do tipo “só femininas”
ou “não bissexuais” já dão um claro sinal vermelho de “travestis nem cheguem perto”. Nesse caso agradeço a informação – enquanto seguro o incômodo pelo mesmo
fato – de escreverem seus preconceitos tão abertamente. É como uma placa de
área radioativa, e não é do meu interesse sofrer danos físicos e psicológicos por
adentrar a intimidade de alguém assim.
Os reais mistérios – música de suspense – são os momentos em que o aplicativo mostra ter suas próprias regras de tempo-espaço. Matches que surgem e desaparecem em um espaço de microssegundos, após provavelmente apertarem um
botão de pânico ao perceberem a palavra “trans” no perfil.
Descrição essa que não é nenhuma obrigação. Não é problema meu e não preciso ficar me explicando, como se existisse um grande segredo de Estado na questão. Coloco para minha segurança, para não passar estresse com gente escrota.
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É como se o aplicativo produzisse viagens no tempo e a divisão do universo em
múltiplas dimensões, aquela pessoa que estava ali não está mais, talvez em outro
mundo ela esteja. Por vezes, o próprio programa, após uma denúncia, interpreta a
pessoa trans como uma presença de outro planeta quebrando as regras binárias,
voltando no tempo e a eliminando antes que sequer exista no sistema.
Deve ser uma realização fazer no mundo virtual o que a sociedade também deseja fazer no real, eliminar essa pessoa destoante do sistema, ou deixá-la existir
apenas em uma dimensão paralela – aquela em que vivem apenas nas esquinas, de
noite, não no mercado ou trabalhando de dia, claro que não, pessoas assim sobrevivem de sexo, e apenas com homens – e longe dos outros.
Até pessoas que se dizem interessadas desejam a divisão de universos, operar
em duas realidades, mantendo a travesti disponível para ser convocada, mas devendo se manter na sua dimensão, pois dá muito trabalho explicar um relacionamento assim.
Criaturas que quebram as regras da física cisgênera, cobaias de interesses incômodos, pesquisas e trabalhos artísticos feitos por pessoas que não conhecem
suas vivências. Pessoas difíceis de lidar, com muitos problemas, agressivas, dizem,
ou que seguem estereótipos, quando os mesmos foram criados pelas pessoas cis.
Logo surge alguma tese sobre “como as pessoas transgêneras transam”, feita por
algum pesquisador com teorias envolvendo telepatia e membros extras. Mas fica a
dica, tudo rola como com – olha só, que surpresa – qualquer outra pessoa.
Se não conseguem lidar conosco, não é uma questão para resolvermos. Não
somos príncipes encantados, versões femininas do seu amigo gay, nem princesas
indefesas, para as quais está fazendo um favor se dispondo a ficar com elas, satisfazendo sua curiosidade – uma palavra que já gera um arrepio de terror, sinônimo
de fetiche – antes do descarte. Não mesmo.
Talvez princesas guerreiras, como a Xena, minha primeira crush fancha da mídia. Nada mal, mas também não.
Então rainhas, e certamente é de uma o tratamento que espero. Mas não vou
me ater a títulos de nobreza, criados pelos homens. O que sou é uma força da
natureza, não fui inventada, outras como eu sempre existiram. Um sinal do apocalipse para muitos, mas sinal também de uma revolução que não pode ser parada.
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Dançaram-me negra
Carol Rocha

Dançaram-me negra. Dançaram-me debaixo dos panos brancos, dançaram-me
sem luzes e meu convite para o baile dizia que a entrada era pelos fundos. Um
espelho pequeno e sem moldura me recebeu, e quando vi os olhos encarados me
gritei, sussurrando que aquela era a porta de saída, então eu deveria ir embora.
Mas não fui, fiquei, e dançaram-me negra.
Dançaram minha pele no escuro porque assim ninguém conseguiria me ver.
Dançaram-me negra sem pegar minhas mãos, sem me tirar para a pista, dançaram-me e disseram que eu sabia dançar bem, ali, sentada, parada, dentro do salão.
Dançaram-me sem ligar a música, dançaram-me sem fazer barulho, dançaram-me
negra, acompanhante de luxo que não é apresentada, que não é falada, que não é
mencionada.
Dançaram-me negra, mas agora já não me dançam mais.
Porque descobri que minha pele reflete o dourado do sol, porque entendi que
danço melhor ao ar livre com o vento e com quem eu quiser, porque sei quais são
as músicas que eu gosto e quais são os passos que meus pés dão. Dançaram-me
negra, mas agora quem sabe a coreografia sou eu; dançaram-me negra, mas na
dança de hoje ninguém conduz ninguém; dançaram-me negra, mas eu saí, eu saí
pela porta da frente, eu saí rodopiando, eu saí para dançar aqui fora porque meu
corpo ficou muito para caber em tão pouco.
Dançaram-me negra e já não me dançam mais.
Porque eu danço comigo, mulher. E você pode vir se quiser.
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colchão de casal

Luísa Caron & Clara Biondo

nem muito mole nem muito
duro sorri embaraçado
o vendedor de colchões
estendendo um folheto promocional
para as duas mocinhas
o filme pornô estampado nas suas pupilas
vários tipos de molas marcas espumas estampas
gemidos unhas compridas esmalte vermelho salto pele lisa de
bebê
esse preço
não vamos pagar nem a pau

molas tão bem ensacadas
não gemem a noite mas
sinto mesmo saudade do nosso velho colchão
manchado de sangue já quase sem espuma
vai tentar educar o gato
lembra daquela amiga falando surpresa sobre o boy
que topou transar com ela menstruada?
você deu risada
agora nessa loja a gente engole
o riso pra lembrar depois que pode tentar detergente diluído
em água morna bicarbonato
vanish poder o2
tem mancha que já não sai
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Meu grito: As amantes!, 2019
Fotografia-performance

Rhanna Rosa
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asa-delta do terror. asa-delta da paixão.
Ellen Sousa

para a ana clara.

Contei pra ela que amanhã iria saltar de asa-delta. Eu, bêbada de cerveja,
lambuzada de batom, ora Hijikata dança louca da morte, ora buda, depois vegana
pobre. Aquele nó no peito, ela responde, querendo ajudar, não tem reza que resolva, baby, eu digo, a praga do mundo instaurada, estamos sozinhas, aninha, essa
porcaria de mundo de veludo verde brilhoso de lua cheia, a astróloga disse que
iriamos nos encontrar um dia, pandemia mundial y eu só penso nessa história construída, eu te disse, esse mundo é uma historinha de ninar, fábula pra aposentado
ouvir antes de dormir. Coitadinha, somos duas mulheres perdidas na capital. Tentei
de tudo pra tentar me sentir feliz, ayahuasca, botafogo, psiquiatria, até li freud, y
esse medo enorme de amar, onde está o mar del plata, coitadinha, repetimos, você
também é culpada, alfonsina, seu suicídio, explosão mental, catastrófica, dente
de ouro, coitadinha, deixa eu cuidar de ti, ela me conta, você me conta, deixa eu
cuidar de você, que porra de cuidado, cuidado de pisar devagarinho na grama, o
medo, aquele medo, você tem muito medo, sim eu tenho, cuidado que tudo isso é
frágil, a política, o presidente atual, cuidado, não morra, agora, por favor, y gargalhando enquanto assassina os pombos na praça, fala desse tal de xamanismo,
do brilho intelectual da teoria queer, que não se reconhece mais, que o mundo é
outro, que ser homem-mulher-criatura-fora-do-mundo é coisa do passado, seu
peito confuso, meu peito confuso também, o que está acontecendo no Brasil? Você
sente medo de morrer? Pergunto pra ela imaginando esse olhão verde, bolinha de
gude, a música do Jorge Mautner, cantaria pra ti, a blusa branca, o contorno do
peito rosa, terra que gira, política do amor. Amanhã vou pular de um penhasco mas
não vou cair, como quando criança, aquele sonho, eu pulava das escadas, dente
quebrado, perna amputada, me jogava do alto do musgo, nunca caia, nunca, nunquinha, y voava, aninha, eu sempre voava, eu te contando da infância doida. Nada
disso importa mais, Angela Ro Ro se tornou minha xamã, a mulher que encontro no
sonho do cadáver; você ainda quer cachaça? escuta, “escândalo”, Ro Ro atravessa,
concordamos. Hoje escapamos da morte, você notou? Aninha, cadê seus olhos?
Não te enxergo, ou foram os meus que se perderam? Ahhhh, o álcool, sim, deve ser
isso, meus olhos ainda estão aqui, minha green baby, meu pigmento de sol, deixa eu ser teus olhos, você pode comer os meus, colecionando retinas pra sempre
evitar o encontro com esse mundo. Me perfumo cedo, aninha, não consigo dormir,
enlouqueço, estou bebendo tem três meses, algum anjo tocou meu colo, olhei para
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cima y subi aos céus. A cidade em protesto, muita gente sendo presa. Chorei essa
manhã, ouvindo aquele samba-rock. Passei por toda a vida sonhando, sem nunca
saber o que é real y o que é imaginação. Até hoje não sei. Me joguei do alto da
escadaria pensando ser sonho. Quebrei os dentes e as pernas. Era sonho. Não era
sonho. Eu tenho que deixar de sonhar, aninha. Você tem de deixar de sonhar, diz
ela. Estou viva? Os dedos enterrados nos olhos, furando a pupila, interrompendo
o sonho lúcido, saltando de asa-delta todos os dias, dentro da imaginação.
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Visibilidade
Michelle Joaquim

Duas mulheres, de mãos
dadas na rua,
(ame)açam muita gente:
O sexo heterocentrado
As relações normativas
A psicanálise freudiana
A maternidade compulsória
Narrativas de passados e futuros
O sistema político
O cistema binário
As máscaras do cidadão de bem
O desequilíbrio de homens (des)equilibrados
A náusea de senhoras distintas
As (in)felicidades eternas
A indústria cultural
O imaginário social
O inconsciente de geral
Os contos de fadas
O cânone artístico
Os comerciais de pasta de dente
O EGO MASCULINO
Ainsegurançafeminina
A solidão da mulher preta
A tranquilidade na barraca de pastel
No bot(eco)
No jogo de futebol
O cristianismo
O mito da superioridade masculina
As alianças entre hegemonias
A linguagem:
O silenciamento sobre nós,
essa ideia não dita mas
repetida,
de que nós não
Existimos.

62

( fr a gmen to de)

Às Anas

Mariana Paim

Não vamos nos conformar
às expectativas
Não aceitaremos fazer parte
das estatísticas
Não iremos acreditar
no não como resposta
nem lhes daremos
o luxo
de permanecer
em silencio
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Irresistível atração, 2020
Colagem analógica, 15 x 15 cm

Gabriela Titon
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Domingos, ruas e mercados
Giovanna Genghini Guilherme

Quando olho meu corpo em frente ao espelho, eu o observo de maneira natural. Gosto de apalpar, cheirar, sentir a textura da minha pele. São nesses momentos que existo nesse corpo, sentindo conforto, e me pergunto o porquê dessa
sensação não conseguir se expandir até as ruas.
Sair na rua é um exercício de enfrentamento. Procuro sempre andar com os
olhos bem abertos e os ouvidos fechados. É preciso estar atenta ao que pode
acontecer, mas não há nada de produtivo em ouvir os comentários. Qual foi o momento em que passaram a acreditar que achismos e crenças a respeito de outras
pessoas poderiam ser colocados para fora? Quando saio nas ruas, os comentários
dizem que ali não é o meu lugar. Tampo os ouvidos, mas sinto os olhares. Minimiza
o incômodo, embora saiba que, no fundo, é o mesmo.
“Aos domingos, as lésbicas devem se esconder em casa, é o dia da família”.
Bom, era domingo, no período da tarde. Os domingos são, de certa forma, especiais, se ressignificados. Sair para passear numa praça é melhor do que assistir tv
e esperar que o almoço saia tarde. Sempre gostei de ter encontros aos domingos,
talvez seja minha subversão.
Já nos conhecíamos há algum tempo e aquele não era nosso primeiro encontro.
Decidimos que iríamos na praça naquele dia, tomar sorvete e olhar os patos. Então,
passeávamos de mãos dadas na praça, como os casais fazem. Mesmo sabendo que
não deveríamos temer, não nos beijávamos. Quando se é lésbica, e isso é visível,
mãos dadas bastam para que a sua intimidade pareça um iceberg, mesmo quando
é a ponta.
“Quer namorar mulher macho, melhor namorar homem. Sapatão”.
Sapatão, assim como as tardes de domingo, eu tratei, a muito custo, de ressignificar. Quando, certa vez, me chamaram de “sapatãozinha”. O sangue ferveu
tanto, que gritei:
“Sapatãozinha, não. Sapatão!”.
Mesmo assim, a sensação que eu tive foi a de que o gelo daquele iceberg chegou até meu coração, tudo gelava. Os comentários incomodam, mas, para mim, o
pior é o medo. Mesmo ali, à luz do dia.
Foi então, enquanto eu estava ainda gélida, que passaram duas mulheres, que
deviam ter uns quarenta e cinco anos e disseram:
“Aos domingos, as lésbicas devem se esconder em casa, é o dia da família”.
Passei muitos domingos em casa, assistindo tv e pensando naquilo.
Apesar do medo da rua, eu sempre me senti atraída por ela. Quando criança,
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sempre pensei que gostaria de trabalhar “batendo perna”. O medo, claro, veio depois da minha infância. E antes de eu me entender lésbica. Nesse espaço/tempo
em que entendi o que é ser mulher. Então, trabalhar como entregadora me traz, de
certa forma, muita felicidade. Um misto de pavor com felicidade, na qual o pavor
não consegue me travar.
Era segunda-feira, e, para mim, depois de um bom domingo, não há nada melhor. Nesse dia, eu estava estranhamente feliz. Precisei entregar uma encomenda
em um mercado pequeno. Quando digo pequeno, é um lugar com dois corredores
minúsculos em que no final de um, damos a volta no outro. Eu já havia ido lá antes,
mas não era um lugar em que eu costumava fazer compras.
A sensação de identificação é curiosa. Às vezes, um cabelo igual, uma roupa,
um calçado. Eu nunca tinha me identificado com alguém pela forma como ela é. E
eu digo isso fisicamente. Quando se é caminhoneira, a maior parte das mulheres é
diferente de você, e por mais que existir dessa forma seja confortável e, até certo
ponto, o que é possível, morar numa cidade tão pequena faz com que você não se
identifique em nenhum momento. Na escola, as meninas são sempre femininas, não
é difícil se sentir diferente e não medem esforços para demonstrar que você não é
bem-vinda.
Nesse momento, eu me vi como a mulher que estava no caixa. Com a camisa,
o cabelo curto, o jeito e a forma de falar. Meus olhos encontraram finalmente o
que, mesmo não sabendo, eu procurava. E eu me vi admirando uma mulher que é
um pouco de mim. Admirando. Me identificando. Uma admiração que nunca tinha
sentido nas ruas ao olhar outras mulheres, talvez porque elas eram sempre muito
diferentes de mim.
Eu fui ao mercado todos os dias durante um mês, não só por causa daquela
mulher. O pão de queijo de lá também era muito gostoso, e se tornou um ritual.
Passar, comer um pão de queijo, conversar com ela. Continuo indo todos os dias,
dessa vez, de uma maneira diferente. Nem sempre é para fazer entrega, nem sempre é para comer pão de queijo. Na maioria dos dias, espero que ela saia do trabalho para irmos caminhando para casa.
Hoje, saímos em todos os domingos, gostamos de visitar parques e praças.
Apesar dos olhares, sinto que tê-la ao meu lado faz com que essas situações tenham pouco impacto. Em casa, com ela, é como gostaria que fossemos vistas o
tempo inteiro, numa rotina de cumplicidade e de admiração mútua. Meus momentos favoritos são guiados, na escuridão, pelo tato. São eles que me mostram o
quão realizada sou por amar outra mulher.
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Me descobri militante
Miranda

Me descobri militante
das ‘camioneiras’:
“Vamos no seu carro, mas ele que dirige
— O carro não é meu?!”
Me descobri militante
das várias pretas:
“Ela é mesmo negra?
— Se ela diz que sim, sim!”
Me descobri militante
das senhoras:
“Como nessa idade serve o marido assim?
— Somos de gerações diferentes.”
Me descobri militante
das surdas:
“Diz pra ela que mulher deficiente não pode ir...
— Ela não é deficiente!”
Me descobri militante
das mulheres que amam mulheres:
“Passivo sofre, viu? Mas é melhor que esse esfrega de vocês
— Sem penetração, sem sexo?”
Me descobri militante...
Me descobri militante?
Me fizeram militante
Me fizeram militante
das várias mulheres
pretas, amarelas, gordas, trans
Até dos pelos!
Até dos pelos, me fizeram militante:
“Em homem é bonito, é normal, mas em mulher...
— Em mulher também, não?!”
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Zine-feminista, 2018

Técnica mista: photomontagem > xerografia > arte digital

Camila Puni
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Sobre nhoque e homofobia
Carol Marini

Lembro a primeira vez que descobri, na prática, o que era essa tal homofobia
que as pessoas falavam por aí.
Estava com uma ex-namorada andando pela região do Bixiga e eu, louca que
sou por comida italiana, propus a ela que a gente jantasse em uma das cantinas da
região.
Coisa rara, afinal, duas estudantes da universidade pública acostumadas a comer miojo com Cola-Cola, mas não sei por que naquela noite nos sentíamos especialmente otimistas – ou financeiramente inconsequentes, às vezes não sei muito
bem diferenciar os dois estados de espírito – e achamos que, como dizem por aí, só
se vive uma vez (uma frase muito poética, que não tem tanto efeito quando você
acorda na manhã seguinte e resolve olhar o saldo da sua conta bancária).
Mas, enfim, nós duas, no auge do vinte e poucos anos, apaixonadas, quer saber? Foda-se. Vamos pagar 80 reais pra comer nhoque e tomar um vinho chique,
com direito a dar aquela balançadinha na taça pra sentir o aroma amadeirado-com-toques-de-fruta-cítrica-e-baunilha. Prato escolhido. Vinho na mesa. Aquele piano
ao fundo, luzes baixas e um cenário que duas pessoas no auge dos vinte e poucos
anos só tinham visto em filmes românticos que se passam naquelas cidadezinhas
do interior de algum país da Europa. Se fosse um daqueles filmes passados no vilarejo da Itália, provavelmente o filme acabaria com a gente saindo do restaurante
bêbadas, de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedo cantando alguma canção a
plenos pulmões enquanto vizinhos rabugentos gritariam pela janela e a gente daria
risada, pensando em como o mundo é pequeno demais pros nossos sonhos.
No filme da vida real, em algum momento da noite que não me lembro bem
porque talvez minha memória tenha preferido não lembrar, o garçom veio até a
nossa mesa e ordenou que a gente se retirasse do restaurante, porque era um local
“familiar” e as famílias estavam incomodadas com a nossa presença.
Hoje, quando lembro dessa cena, consigo visualizar umas três maneiras diferentes com as quais eu poderia ter reagido, desde as mais engraçadas às mais
escandalosas. Mas, na época, no auge dos meus vinte e poucos anos, por alguma
razão, eu me calei. Talvez porque, em algum lugar dentro de mim, eu concordava
com aquele garçom. Porque, de alguma maneira, eu também não achava que aquele
lugar era para mim. Afinal, eu não tinha uma família, nos moldes que eu também
cresci acostumada a ver.
Não havia ao meu lado um homem heterossexual que, provavelmente, seria
quem fosse escolher o vinho e pagar a conta. Não havia uma figura masculina para
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a qual o garçom pudesse se dirigir perguntando se a comida estava saborosa e se
a gente gostaria de tomar um café antes de ir embora.
Havia só duas garotas, no auge dos seus vinte e poucos anos, tontas de felicidade por estarem apaixonadas e descobrindo o amor. E que, agora tinham descoberto também que havia algo de errado com esse amor. Que ele não podia ser
gritado aos 4 ventos por aí. Que ele incomodava.
Se na época eu senti uma mistura de indignação, raiva e tristeza, hoje eu olho
pra trás e sinto orgulho de mim mesma. Porque, hoje, eu sei que eu não preciso
mais carregar comigo os padrões impostos do que é ser um casal, do que é ter uma
família, do que é amar. Hoje, eu tenho referências – em livros, seriados, amigos,
pessoas famosas – que me mostram que aquelas famílias, daquela cantina chique
do Bixiga, estavam erradas
Uma coisa que eu sempre refleti, por exemplo, é sobre casais lésbicos da terceira idade. Porque não é algo que eu veja com frequência; aliás, é bastante raro.
E se você é uma pessoa hétero provavelmente nunca pensou sobre como absolutamente todas as nossas referências de casal da terceira idade (e em qualquer idade, na verdade) são heteronormativos. E o fato de nunca ver um casal da terceira
idade (em filmes ou andando nas ruas) me fazia pensar que eles simplesmente não
existem. Mas, ora, se eles não existem, ou todas as lésbicas morrem jovens ou
todas envelhecem sozinhas em uma casa cheia de gatos! Qualquer uma das duas
perspectivas nunca me pareceu muito legal.
Por isso, hoje eu entendo como é importante ter referências. Porque, ao longo
de toda nossa vida, os filmes, livros e as pessoas ao nosso redor nos disseram que
só existia uma forma de existir no mundo e uma forma de amar.
E, pensando aqui, hoje, eu desconfio que quem inventou isso foi alguém que
não sabia o que fazer com o vazio da sua própria vida e quis que mais pessoas vivessem vidas vazias pra não se sentir tão só. O que esse alguém esqueceu é que
sempre existirão jovens de vinte poucos anos apaixonadas por aí, que vão descobrir que o amor não é nada daquilo que ensinaram a elas quando criança. E quando
elas descobrirem, vão fazer questão de gritar isso aos 4 ventos, bêbadas e tontas
de felicidade.
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Dimensões
Taísla Araújo

Não há espaço
no meu passo
para meios.
Não há tempo
no meu corpo
para o raso.
Um quadrado
não suporta
minhas profundezas.
Não há armário
que esconda
as minhas cores.
Fui programada
para transbordar
em outros seios.
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Del lado izquierdo, 2017

Impressões a jato sobre enciclopédia de Eletrocardiograma, 29,7 x 21 cm

Luana Navarro
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Subverso
Camila Gomes

Devo soltar sua mão
Quando desejo beijar sua boca?
Um beijo lascivo
Um engolir erótico
Com os dedos perdidos em seus cabelos
Sua mão no meu seio esquerdo.
Mulher,
Devo soltar sua mão
Diante dos olhares petrificados
E das bocas de espuma
Nessa areia movediça que nos engole devagar?
Aperta minha mão
Atravesse a rua
E agora respire
Sobrevivemos a essa esquina
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A etimologia da descoberta
Luísa Lemos

A origem da palavra lésbica vem da poeta Safo, nascida na Ilha de Lesbos. Talvez, por isso, essa necessidade. Se me ensinaram, desde cedo, o tempo de cadeia
de 7 letras, o número de estilhaços em que se quebram as 3 sílabas do que sou,
nada mais inevitável que reverberar isso em linguagem. Quando se é mulher e ama
mulheres a verborragia é um processo inevitável. Colocam-nos mordaças, viramos
alto-falante.
Talvez eu só escreva porque as amo e só as amo porque escrevo. Fenômenos
intrínsecos não isolados. Por isso, não se deve perguntar quando nos descobrimos.
O primeiro beijo ou algo do tipo. Pergunta-se quando você viu a palavra.
A primeira vez que o coração dilata. Você olha para o braço e vê a primeira sílaba. A primeira vez que você devaneia na janela do ônibus sobre a garota que faz
a mesma aula de inglês. Outra sílaba rubricada no vapor no vidro.
Quando eu era mais nova, eu tinha o hábito de perguntar freneticamente pra
minha mãe se ela me amaria se eu fosse um corvo. Ou melhor, se eu fosse um abajur. Você me amaria se eu fosse um liquidificador da polishop?
Com o tempo, eu já não queria saber se ela me amaria se eu fosse um coelho.
Eu queria perguntar aquilo.
Quando eu ia à missa e o padre dizia: diga uma palavra e serei salvo. Eu não
sei qual era a palavra daquelas pessoas. Mas eu sabia a minha. Mas nenhuma das
vezes que eu a repeti em silêncio, nem mesmo quando eu encontrei nas mãos fugitivas das garotas mais corajosas que já encontrei, nenhuma das vezes foi tão forte
quando ouvi da sua boca.
Só que, dessa vez, eu já tinha ido ao confessionário e descoberto outras coisas
sobre os pecados. Eu já não precisava do seu perdão. Nem em um tribunal, nem em
uma cerimônia. O meu ritual diário era burlar as burocracias do milagre.
Acho que a palavra que salva todo mundo é sim. Mudam-se as perguntas, mas
todos querem sim. Talvez, por isso, a primeira de nós precisasse rimar pra poder
dizer sim para o amor. Porque sim rima com fim. E seja aos 40, ou aos 22, só termina quando podemos dizer. sim, sim e sim.
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uma experiência

quase científica
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Esquinas

Monique Malcher

Antes dos dedos terem medo de tocar o botão do elevador. Antes da respiração ser um perigo, para além do perigo das ansiedades. Antes da não mistura do
fluido entre meus lábios – os da boca e da vulva – e os seus, rio e mar sem riscos.
Antes dos encontros serem apenas virtuais. Antes dos flertes ditos bem longe do
outro rosto serem motivos para alimentar o medo através de saliva voadora. Antes
das máscaras como parte do rosto. Antes da incerteza em cada hora do dia. Antes
da insistência monotemática do noticiário.
Antes de me arrepender do seu pedido risonho de fica mais um pouco, dorme
aqui, amanhã você vai. Antes do meu paladar achar que uva era outra fruta, uma
nova que jamais havia provado. Antes de você secar um vinho e a imunidade não
ser uma preocupação. Antes de toda a febre. Antes da surpresa em perceber que
você sabia, inconscientemente, o quanto queijo é meu calcanhar enfraquecido. Antes do trajeto da minha casa até a sua não ser uma ideia irresponsável.
Antes do seu sofá ser apenas dos seus segredos e do seu gato, que um dia terá
segredos também. Antes de tantas mortes por um vírus que faz com que as pessoas se afoguem no seco. Antes de tudo que parece apocalíptico, mas é apenas a
repetição da história mundial. Antes de tudo que era aglomerado e sem álcool em
gel… fui feliz na noite despida de medo em que nos despimos e nos despedimos.
E de tu coroei sua existência com um você. De onde venho, você é como se chama
a pessoa com quem você quer estar. E quero estar com você nas noites que estou
comigo.
Volto no táxi com a cabeça colada ao vidro da janela, me perguntando se deveria ter cedido ao seu sorriso. No dia seguinte, os avisos de não saiam de suas
casas, um vírus está se espalhando pelo país, como se espalham as tristezas que
transbordam depois de uma felicidade. A gente ainda não aprendeu que é sempre
assim? As ruas vazias na madrugada, o carro seguindo o mapa eletrônico. E em
cada esquina, sinto sua mão percorrendo minhas pernas, seios, pelos e pensamentos. Seu corpo ainda está presente, mesmo que tenha ficado do outro lado do
elevador em matéria. O carro deslizando como se soubesse que minha cama logo
saberia de nós duas.
A lembrança do corpo nu repousando em cima do meu – enquanto não saio de
casa nos dias que seguem e que não sei quando acabarão – é como o túmulo da
mulher mais festiva em vida, que ninguém sabe nem o nome depois que se vai. Meu
corpo sem a visita de outro é uma saudade de fluidos que golpeiam qualquer costa
em penitência. Deus teria pena se sentisse o quanto meus músculos repuxam ro-
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gando por pelos encravados e coxas firmes de quem quero e penso que, no fundo,
não preciso. Mas o amor-próprio anda perdendo para as vontades da carne, e tudo
bem, podem andar juntas.
Vejo, nesses dias entre paredes, uma estranha que sabe que dentro de mim há
um demônio que sai para roer casas e olhares arrasados, mas com tesão. Tendo
vontades me sinto melhor, como se soubesse o caminho para qualquer não lugar.
Vivo minha vida em espaços pequenos com grandes sentimentos. Tudo cabe.
Coloco a ponta da linha vermelha na língua, tento passar a ponta molhada e
rija pelo buraco da agulha. Quero costurar um caderno onde possa colocar meus
desejos que se dissolvem rápido, engolidos pelas preocupações dos números de
mortos da porta para fora desse apartamento. Quero sobreviver para arriscar um
segundo encontro.
Como sou monstruosa em sentir falta de ser tocada enquanto pessoas estão
doentes, com respiradores ou sem, passando fome, perdendo empregos. O sexo
não é uma penetração ou uma parte molhada do corpo ao extremo até dizer gozei.
É esse sentimento de quase morte, que você quer tanto porque sabe que não vai
morrer. O sexo é o horror bonito. Uma coisa feia que acontece com línguas, gemidos, dedos, buracos, travas, relaxamentos, rapidez, demora.
É lindo no cinema quando Juliette Binoche se toca e respira mais forte, é incrível de se observar. Enquanto a morte a sonda. Não falo de pornô, porque essa
porcaria não me interessa. Como amar depois das guerras, das epidemias, das
tragédias? Há de se descobrir novas formas. Na vida real, é estranho, escorrega,
dói a virilha, tem diálogos engraçados, quedas, erros e acertos comemorados com
risadas. É feio, é natural, é bonito porque é feio. Assim, feio deixa de ser um conceito da feiura.
Me toco na madrugada pensando na nossa primeira noite juntas, vejo o seu
sorriso pela tela do celular enquanto faz um chá. Viro um gole de vinho branco
imaginando uma palavra que caiba seu modo, sua beleza. Pergunto do seu dia, você
do meu. É uma outra forma. A cabeça colada ao vidro da janela, o carro deslizando
no asfalto, a cidade vazia me vem à cabeça. Ainda sei o trajeto da sua casa, mesmo
que não possa fazê-lo. Meu corpo vai na madrugada e volta pela manhã, antes do
medo parar de ser silencioso e passar a ser comum, real, abusador e barulhento. O
formato de uma máscara que chora.
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pra não dizer que não falei de incêndios
Ana Souza

hilda hilst
vênus em áries
banho quente
faço listas de coisas
que me lembram
que gosto de queimar
e em momentos como esse
uma das melhores partes é escolher
se te olho de cima
ou de baixo e no final
variar entre os dois
porque nós somos
uma experiência
quase científica
a combustão
veja bem, meu amor
era uma reação
antes de ter testemunhas
o jeito que a gente acontece
quando ninguém tá olhando
é o melhor arranjo de substâncias
te espiar pelo canto dos olhos
sob alguns relevos até encontrar os seus
e escorregar o olhar pro teu cangote
porque alguma voz alucinada
me diz que ele está com gosto
de doce de leite caseiro
e eu amo as coisas feitas em casa,
eu amo nos fazer
em casa.
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polvorosas
Fotografias analógicas em tripla exposição, 2020

Malu Teodoro & Thaneressa Lima
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polvorosas é um experimento analógico em filme 35mm, criado a partir da técnica de film
swap: malu fotografou as primeiras 36 poses, thane compôs por cima e depois veio o encontro para fotografarem juntas uma última exposiçāo. o resultado foi uma certa sincronia
dos acasos, três camadas de muitas: imagens que juntas dizem mais.
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Um corpo que já foi – nós

Caroline Silas

Era como dizia aquela música “muito beijo e pouca prosa”, às 14h30 eu recebi
uma curtida, a vida agora era assim. Um desejo previsto, eu dei um match, para
uma mulher com um corpo como o meu. Eu tinha exatamente trinta anos, com pelo
menos dez anos de vivência no outro lado do curso do Brasil, estava irritada e sem
uma coragem considerável, porém uma mulher nem sempre se afoga quando sai da
sua zona do conforto.
Eu fui encontrar, pela primeira vez, uma mulher preta. O primeiro encontro
delineou vagorasamente sobre a concentração do afeto. O envolvimento foi esmagador, como aquele do primeiro amor, a exuberante e úmida imagem de que uma
mulher preta não chora. Nas últimas semanas, eu finalmente entrei na terapia e
deixei a cidade cheia de banhos naturais, eu estava vivendo um estado romântico,
como se eu estivesse virado a narrativa de uma chuva que chega e não molha. O
despertar de um corpo preto com o outro corpo preto.
Embora essa histórias de amor lésbico e amor lésbico preto raramente sejam
contadas, eu rapidamente comecei a catalogar a minha própria memória, do nosso
primeiro jantar, de avistar um gato, um fratura marcada no corpo, o testemunho de
quem não poupa nenhuma perda.
De forma pujante, ela sempre nomeava detalhadamente os partir do seu coração, não foi uma tarefa fácil escutar. Repetidamente ela cantava, honrava sua
vida e demostrava alguma tristeza. Eu tinha um retrato íntimo a cada encontro, eu
estava ficando apaixonada, o mundo girava dentro da cidade que eu já tinha colecionado porções de escassez de um relacionamento branco.
A ideia da “mulher negra forte” paralisou-me, pois sou uma mulher negra que
nunca havia sofrido um terço do que ela já havia sofrido, pelo simples fato de ter
crescido em outra região. Eu me sentia duplicada, como um doc. Ora as sessões me
alcamavam, ora um medo jamais sentido de falhar aparecia.
Uma mulher preta com quase o dobro da minha idade, com toda a solidez que o
mundo cobra e cheia de experiências. A chegada da pandemia não poupou a levada
dos sentimendos dela e sua libido para bem longe de min. O mundo pareceia que
não amava os negros, e ela já sabia disso desde de criança.
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uma mensagem de bom dia, que era suficientemente confortável para os meus
[olhos, já não existia
gozar gostoso depois de uma reunião no zoom, tornou-se mil coisas
o sofá, deu-se espaço para a vunerabilidade
qualquer trisco no banho, se confudia com um jogo frágil
uma bunda que eu desejava morder
eu só ouvia – que o tempo estava derrotando o fôlego
um corpo que já foi – nós
Os encontros tornaram-se delicadamentes independentes, eu sentava no sofá
que tanto me lembrava a risada dela, e suas histórias que muitas vezes não me
cabiam, uma separação conjunta. Eu tinha uma expectativa, de que, em algum momento, o período de lua de mel voltaria.
Ela sempre tinha a fala afiada, nossas conversas eram sempre depois de uma
boa garrafa de vinho e muitas bocejadas. Eu não queria um tratamento diferente
ou um amor perfeito, mas também não queria ser a incerteza aleatória de uma pandêmia. Hoje, estamos bem e amanhã, quem sabe? Eu estava realmente preocupada
com o rumo desse confinamento. Tudo aquilo que eu evitei a vida inteira, estranhamente eu queria fazer, porém não sabia como.
O riso de uma mulher preta significa muita coisa e eu estava me sentindo perdida. Meu coração tinha virado um adolescente, que eu precisava chamá-lo a cada
dez minutos. Um boicote, que eu não sabia como lidar, uma prosa para compreender que falta de libido nem sempre significa a mesma coisa.
No momento que eu entrei, naquela casa cheia de referências negras, eu senti
que seria estanho guardar algum segredo. Ela era clara sobre o fato de que, enquanto sua vida existisse, ela militaria e faria parte do pacote de cada projeto que
tivesse na cidade ou em qualquer lugar. Minha parte na história era entender que
uma mulher preta que nasce na era da ditadura, num ambiente familiar racista, não
tinha muita facilidade para respirar. Reviver as experiências traumáticas da violência dirigida às mulheres negras e, em particular, às negras de pele escura, não fica
mais fácil, não importa quanto tempo tenha passado.
Infelizmente, existe uma regra, o dever de dar certo um “amor preto”, como se
já estivéssemos protegidos, porém existe outra regra – nunca se apaixone. Como
as memórias são dolorosas, o comportamento torna-se errático e vigilante, isso
é uma ameaça que atrapalha a nossa vida, a única coisa que ela não pode ter é a
única coisa que pode salvá-la.
E, muito mais sobre perder e se encontrar, se um dia a gente goza, naquele
mesmo dia temos um amigo ou ente querido que sofre. Eu quase me esqueci de
você, isso não é um retrato de amor moderno, às vezes, isso significa que você
terá uma segunda chance no amor.
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ascensão
Bianca Vieira

costuro-me desenhando vestidos
em poemas sáficos nada enrustidos
sua pele brilha amarelo queimado
como lésbica, tenho o hábito de lamber o prato.
clicar nas suas mãos (risinho modernista) só pra perder as digitais
se digo mais?
a insipidez de perpassar seus cabelos soltos
ao córtex, dedico meus dedos solos.
aonde você está? saboreio a quebra do mar
tu me ri nas margens do rio
mergulho,
não podemos ressacar a raiz e o fruto.
enveredei pelo (seu) quadril da cidade
metropolifama, seus cadernos rubros
em verdade
luzes por cruzes e enfim.
de fome não vivi,
depois que soube que tu era gente
se eu dormi?
cílios seus nos meus como eu quis.
pássaros inhos na sua blusa
descompassei trôpega na linha
enganei na cor do vestido que você usa
mas beijá-la,
eu sei bem como costurar.
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4º aberto, 2017
Fotografia

Kelly Santos
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carta para luiza
Ceci Penido

hoje provei um sorvete de caju delícia só pra lembrar dos gostos do norte, pra dar
vontade de mandar e-mail de trabalho e lembrar da tua carne doce, incrível, que
eu nunca vi tão linda, que ver o sorriso dá até vontade de chorar e eu nunca tive
isso. claro que eu choro quando trepo, muitas vezes, quanto melhor, mais vontade. mas nunca é assim, como contigo, só de olhar, sentir... promete que comemos
aquele macarrão, você vai com uma das suas roupas lindas, só pra eu poder tirar e
me emocionar com nossos corpos juntos e aí não pensamos na tailândia e nas mil
repartições que tem o meu coração. eu juro, juro que nunca mais deixo de escrever
uma carta de amor.
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muito menos eu
Erika Gomes

quando na língua eu sinto o amargor
do desgaste
e no peito,
o som do desejo
(desejando desejar)
é fim de dia: o ritmo barulhento da vida urbana é brilhante e moroso.
neste momento eu me pergunto, então, se você viria
e me amaria
com beijos
(porque esta é a minha linguagem).
me pergunto se você se deitaria nesta minha caminha durinha e pequenininha
e amaria, com beijos,
este meu corpo
grande, suave
negre, misterioso;
um corpo que é a história repetida e
por este motivo
constantemente mal contada;
um corpo que é o início da ladeira
no horizonte, a própria neblina.
eu me pergunto se você amaria
com dentes e dedos
este meu corpo
que quase não é totalmente seu
muito menos meu
conquanto
completamente envolto e
ardente.
tão corriqueiramente
cansado
e entregue
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Poema em quarentena
Isabely Fonseca

se eu pudesse manusear a grande ampulheta que sustenta
o tempo da Terra, como Atlas carregando seu peso nas costas,
eu criaria uma vacina
um manifesto
uma maquinaria de primaveras
a paz mundial
precisaria inventar algo que me levasse direto, sem buracos na estrada e obstruções
cívicas,
à tua boca,
ao encontro do teu dente canino
e o meu lábio inferior
é desesperador querer correr pela rua até tua casa
e ser barrada no meio do caminho por uma pedra,
por um corpo invisível que ameaça o meu corpo invisibilizado
e pensar que planejamos viagens ao subterrâneo,
aos lençóis freáticos,
ao magma originário.
e pensar que só os teus lençóis amarelos poderiam
estancar a sangria e
moldar o meu antebraço ao teu abdômen. o toque.
todos os dias queimo neurônios em vasos de Oaxaca, fazendo-os de incenso,
formulando uma equação de futuro,
algo como a linguagem voltada à hora exata de quando você me ensinou cálculos básicos
sobre economia, ou quando aprendemos juntas, uníssonas, dezesseis novos dialetos que
explicassem culturas desconhecidas.
quando desmoronada a torre de Babel, seus destroços nos servirão de ladrilhos para
encurtar a distância das íris escuras que são minhas e tuas.
e então, não haverá nenhum bioma incapaz de ouvir o samba frívolo e urgente que
cantaremos contíguas, em cima dos teleféricos, como lobas.
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Meu Brejo, 2020
Fotografia

Ana Reis
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Poema de amor em tempos de pandemia
Júlia Palhardi

Se eu pudesse te encontrar no fim do mundo escolheria o vazio da eternidade
lá no alto, a céu aberto, no centro da cidade
fecharia os olhos na queda infinita do teu corpo,
em abismo
sincronismo
Se eu pudesse te encontrar no fim do mundo eu me embalaria no som da tua risada
ecoando em arrepio no meu ouvido pescoço fios de cabelo soltos
convertendo em euforia
sinfonia
a melodia tênue dos teus lábios
Se eu pudesse te encontrar no fim do mundo eu colaria nossos seios com a saliva
que se escaparia de um beijo finalmente consumado
à sombra de um compasso lento em que
experimento
os segredos que você guarda no céu da boca
Se eu pudesse te encontrar no fim do mundo eu fitaria os seus olhos sem pudor
enquanto nossas respirações em sintonia
(que ironia)
contradizem o caos exterior
Se eu pudesse te encontrar no fim do mundo eu iria de súbito no agora
criar vida ao delírio do passado
fazer pulsante as memórias dos sentidos
e nos envolver sem me lembrar de um amanhã
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o jeito que ela treina dragões
Ana Souza

Eu gosto do jeito que ela prende o cabelo
como se estivesse treinando um dragão
pra atacar o presidente
Ela me olha como se meu próximo passo
fosse causar uma catástrofe
do tamanho do sofá-cama do seu apartamento ou talvez maior
Eu digo que não dá pra lavar um lençol desse tamanho nessa máquina de lavar
ou apressar um disco do Tim Maia
que gira calma e descansadamente na vitrola
Ela diz que minhas mãos podem
e eu a olho como quem responde
mas sem falar
– menina, tu é um perigo
Às vezes quando olho pra ela
me parece que café aguado e conservadorismo são só pesadelos
– aqueles pesadelos que deixam a nuca molhada de suor
mas quando a gente acorda e escuta os barulhos da manhã
[tudo desacelera]
ela se levanta da cama
e me chama pra dançar sobre as cinzas dos nossos traumas.
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epiderme-movimento
Helena Kviatkovski

quando me puseram a dançar
meus passos ingênuos eram vistos como passos-macho
a bruta
os passos ingênuos eram sensíveis
enraizados em pés inseguros
que gostam de terra mas
a proposta era matar a raiz
o balé iria mostrar a delicadeza que
pés ameaçados precisavam para sobreviver
num chão
que enterrava minhas pegadas meu movimento
meu
corpo fancha
dancei
fui balançar
girar e cair nos
braços de outra mulher
todas as minhas pernadas desejavam encontrar um corpo
para os dedos conseguirem sambar na
epiderme
nessa pele neste tecido e na sua boca
o ritmo a gente faz com a língua
o encanto do forró eu conheci no
sorriso dela
foi na ginga dos olhos dela
olhos
olha meu
corpo cru
que dança que vibra que mexe
pra ela
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Sem Nome, Sem Rosto, 2020
Pintura digital

Melissa Gouveia
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Iúna

Bianca Silva

Ela ginga, faceira
esquiva de mim
meu sorriso se alonga
o corpo se apronta
no ritmo do berimbau abençoado
pelo axé do Senhor do Bonfim.
Entramos na roda
firmeza no olho, o corpo fechado
pedimos licença ao atabaque
aos mestres
e há todos que vieram antes,
que estavam ali.
Reverência marcada, passada pela palavra, cantada
magistrada
seja angola, seja regional:
nossa ancestralidade, sagrada,
respeitada
ecoava os louvores de nosso povo que,
mesmo hoje tendo a Capoeira como Patrimônio Nacional
olha para trás
e não esquece a Lei do Silêncio, a violência, perseguição
e todos que fizeram mal a ela, nossos mestres e anciãos.
É de Aruanda ê, ê camará!
Fechando nossos olhos,
um coro anuncia nossa entrada:
“Mulher na roda não é pra enfeitar
mulher na roda é pra jogar!”
Aú se faz grito ao giro de duas mulheres que caem na roda sem se importar
é meia lua-de frente-armada-martelo-galopante-golpe-contra-golpe
Olhares são floreios, quando há jogadores que enfeitam a roda com os movimentos.
Como o vento balanceando toda flor pelo ar.
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Éramos ali, duas flores pretas formosas.
Fim da roda, se fez bamba, já sem abadá
o que resta da roda são novamente, nossos olhares
só que ali, sob as mesmas areias que já não havia mais roda
não existia mais jogo:
aquelas flores pretas desabrochavam devagar
Se enrolando entre as tranças e as pulseiras
se tocavam e beijavam, fazendo banzo
deixando saudade entre os beijos suados
das duas moças, faceiras
se entregando depois da roda
fazendo leque, ligeiras
abrindo seus corpos e seus jogos
estando enfim juntas, sob a proteção do Bonfim, que é Senhor
e da Senhora Dona do mar.

94

Aquí y ahora

Diedra Roiz

Ela como sempre
parada na frente da janela com seu camisão de flanela xadrez
caneca esmaltada do café que leva até a boca
cuando percibe mi presencia se vira
e sorri
mostrando que nosso presente
é olhar e saber que
pasado y futuro
no son más que ilusiones
conjecturas
perdidas
entre o que escolhemos recordar y olvidar
y lo que podremos imaginar e pensar
mesmo sem saber do tempo
aquí y ahora
é com certeza
nossa única certeza
tiempo
eu não quero saber
no me importa el tiempo
é nesse momento que ela sorri
ainda mais e,
(re)conociendo mis pensamientos
ajeita uma mecha grisalha de cabelo atrás da minha orelha
como un cliché en movimiento
tão próxima que, dentro y fuera de seus olhos
puedo ver la perfección de nossas rugas
referências e testemunhas
resistimos e (sobre)vivemos
juntas
apesar de todas as violências contrárias
estructuras perversas del poder
no nos quedamos arrepentidas
nem um pouco
escolhas, caminhos e enfrentamentos que traçamos
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mais de cinco décadas
para chegar aqui
exactamente aquí, donde
yo la beso y ela me beija
eu a vejo e ella me ve
múltiplos sentidos y conciencias
nossas peles (se) incluem
em prazeres, dolores y colores múltiplos
gravados en nuestras existencias.
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palavra
como
desejo
é
travessia
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{ vivas no contemporâneo }
Bárbara Esmenia

a gente podia
tá tudo agora envolvida
umas em cima das outras
algumas nos lados
várias embaixo
tantas ao longe observando como é bonito demais
y
como acender essa vela aqui
faz bem pra contemplar
essa cena privilegiada
a gente podia
voltar naquela noite
y contar de verdade
em quantas estávamos
quando
chegaram mais duas
y
perdemos contagem
na memória café da manhã ainda juntas
[alguém disse oito,
mas a gente se lembra
que éramos ímpar]
y quem se importa com números?
a gente podia
voraz
como naquele poema
“não há nada” (nothing),
de Cheryl Clarke
– que foi onde eu descobri
que “comer-lhe o cu”
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y
“chupá-la na frente de sua outra amante”,
y
“mostrar-lhe o prazer no perigo”
y
“deixá-la ver eu comer minha outra amante”
tinha nada que ver com monogamia
y
bem podiam ser versos de poesia mesmo
y
me fez saber muito mais
de possibilidades grupais
– y escritas poéticas –
que
aqueles sonetos barrocos aprendidos na escola
a gente podia
seguir assim dia a dia
no desapego mesmo
sem acorrente
sem possessão
sem as merdas todas
só um grupinho amante
que se deseja|gosta|ama|trepa
y
se dá|sente prazer nesse agora
vivas no contemporâneo
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Chupa minha buceta, 2017
Xilogravura, 30 x 20 cm

Gessica Ferreira
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Sabrina

Vulpe Lisbôa
Sobre o colchão gasto, cobertores e lençóis se misturam. Sobre a bagunça, o
corpo de Sabrina está estendido, braços e pernas abertas, o rosto caído para fora
do travesseiro. Parada, nua aos pés da cama, Paola observa o amontoado de sapatos sobre o chão empoeirado. Qualquer coisa naquela desordem lhe parece familiar. Volta a olhar o corpo da mulher em sua cama e deixa sua atenção nos pelos
escuros e grossos da vulva, que se emaranham feito um ninho. Sente vontade de
se atirar e ficar enleada ali, mesmo sem o sexo, sem prazer, apenas com o calor,
o cheiro.
As mãos espalmadas sobre as coxas tremem, a língua toca os lábios rachados,
abrindo novamente a ferida que ela mesma fizera há dois dias. Gosto amargo invade a boca e se mistura com a saliva. Quanto dessa saliva, desse suor grudado na
pele são seus?
Talvez deva se vestir antes que a outra acorde e a veja ali, parada. Não que
haja problema, é o seu quarto, mas qualquer coisa que escape de seus gestos pode
denunciar algo ainda não decifrado. Porém, perde-se na sensação do ar enchendo
seus pulmões, o peito se movendo rápido, irregular, e não percebe Sabrina acordando e a encarando. A voz sai entrecortada pelo sono que se intromete entre as
palavras.
— Sua boca está sangrando.
Castanho no preto. Corpo trêmulo cravado no chão. Corpo entregue em
suspenso na cama.
— Eu sei.
— Limpa.
— Deixa assim, já vai parar.
— Então vem cá.
Paola dá os poucos passos que precisa para subir na cama. Sente a poeira colando na sola dos pés e grudando nos lençóis, quentes e úmidos. Coloca a cabeça
de Sabrina em seu peito, o cheiro de camomila dos cabelos cacheados sobem até
seu nariz, misturam-se com o ar que corre torto dentro dela. De novo a vontade de
enfiar os dedos naquela trama de pelos, enroscar-se nos fios e deixar sua mão ali,
vestindo uma luva. Mas não faz nada, deixa as mãos entrelaçadas sobre a outra,
temendo algum movimento involuntário.
Olha para os sapatos no chão. Uma confusão de cores e formas, perdidos de
seus pares, abandonados naquele caos. Agora lembra. Talvez viu em um noticiário
ou filme: as sobras de um naufrágio chegando até a costa. Resquícios dos que se
perderam nas ondas, encontrando-se em um pedaço qualquer de terra. Afasta a
ideia abanando a cabeça quando sente que sim.
Sim. Um naufrágio. E repete “já vai parar” enquanto se agarra na ilha que lhe
lambe o peito.
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entre o vermelho e o roxo
Julyana Mattos

acordo zonza sem saber se tô com você ou se foi mais um sonho. me esforço para
abrir o olho e vejo que não tô no seu quarto. olho no celular 10:30 de algum dia
daquele março alongado que não tem previsão de acabar. tento dormir e voltar ao
sonho. o quente das mãos, a língua abrindo caminho, aquela parede roxa que eu
não gosto, o teu cheiro que gruda feito mel quando cai na toalha de mesa.
tento, reviro na cama e nada de voltar ao sonho tampouco ao teu quarto.
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[a]mar, 2020
Fotografia

Ana Reis
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egéria

Dia Nobre

abro o livro de forma aleatória. procuro uma inspiração pra essas noites sem
tesão. na página sessenta e sete tem uma folha vermelha. pedaço de muro rachado. cheira a fósforo riscado, vinho branco e pelo de gato.
nela, me derreto, terra úmida e fértil para os meus dedos. perco contorno,
me sinto gasosa, flutuando entre fios de cabelos plúmbeos armados em um coque
despenteado. com ela, compartilho o sabor pelas palavras difíceis e os cortes afiados na garganta escondida atrás dos botões da camisa.
nela, respiro, me mordo, me sinto. por ela, eu volto a escrever.
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meio de março
Fernanda Lira

ela sai
para a terapia
volta
fala sobre o sindicato
sobre nada mais
me beija de repente
três e meia da tarde de
uma quarta-feira sem sol
põe os joelhos no chão
a boca em mim
na cadeira giratória
no escritório
três da tarde
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Lambida
de sol
Diana Salu

(i)
acordei atrasada
de novo
as faixas de sol já se deitando sobre a cama
e me e s t i q u e i
preguiçosa
elástico se abrindo e fechando
das pontas dos dedos dos pés
as rugas emboladas do trapézio
sol esquentando cobertas e roupas de frio
e corpo querendo continuar
deitada-esticada-abrindo-fechando
e assim desafiei a luz solar

Sem título, 2020
pintura digital

tirei cobertas de cima
e roupas das voltas
me esticando chamei sol
para deitar sobre as peles
me lambeu inteira com seu toque quente
lembrei falarem do bem que faz sol
nas partes ocultas da gente
na língua e em voltas internas
da buceta
abri a boca, língua fora como caramujo
– traduzi, como costumo, a parte da buceta –
des.enrolando peles que envoltam a neca
e esticada fora de conchas fiquei
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sol me enchendo a boca
calor percorrendo corpo
perdida do tempo do atraso
até lembrar do gosto do calor quando
que agarra as costas
e preguiçosa ainda que já começando
a suar me virei
oferecendo toda e x t e n s ã o das costas
ao quente toque solar
e segui abrindo e fechando
elásticos revelando
obs(cu)ridades

Água que corre
Julianna Motter

a chuva que corre do topo da minha cabeça
até o meio das suas pernas faz daquele diminuto espaço entre nossos
[corpos entrelaçados não somente um lugar novo a ser desbravado
porque nada entre nós é estático
e tampouco trata-se de um movimento aleatório
é sim
dentre infinitas outras coisas
o correr de um rio
ali onde se forma uma bacia
logo abaixo e um pouco ao centro
da sua bacia
lá onde nossos desníveis determinam um outro curso das águas
onde suas matas se encontram com as minhas
e nossas coxas embaralhadas revelam
o encontro das águas
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( fr a gmen to de)

Às Anas

Mariana Paim

palavra
como
desejo
é
travessia
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Voyeuristas, 2019

Óleo sobre tela, 100 x 60 cm

Fefa Lins
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Ouriçadas
Joana Côrtes

Na ponta do travesseiro
Na curva do joelho
No braço do sofá
Acocorada no bidé
Com o jato do chuveirinho
De pé
Estivesse a fazer calor mormaço verão abafado
O suadouro era o mesmo
Éramos mocinhas
comportadíssimas
viçando
a todo vapor
Não falávamos nada sobre isso entre nós mesmas ou com as outras pessoas
Por susto
desconhecimento
medo de flagrante
Ou pior:
da cara do padre na nossa confissão para a primeira comunhão.
Só agora crescidas
e abismadas
descobrimos
e nos rimos
ao saber
que era normal,
Nem desconfiávamos
que o costume em segredo que guardamos sozinhas
por tanto tempo
se chamava prazer
descoberta sexual
estimulação de si
masturbação
Amor próprio.
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E que o gesto ordinário de nos excitar
ao tocar o próprio corpo
fazia e faz de nós, mulheres em crescimento,
todas iguais
no hábito cúmplice simples
bonito e comum de
se roçar
se roçar
se roçar
se roçar
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fundamental não deitar não ficar de pé
Maria Isabel Iorio

estou dentro
de você seu
cu não esperava
a minha língua e reconhece
ela mais rápido
que você
que lavava a louça da pizza e devia
estar pensando em outras
besteiras quando te abracei por trás
agora você já sabe
que sou eu, claro,
e está me dando
o cu sem dizer o meu nome
nem eu estou
com nome
minha língua está inteira
ocupada
aqui não é o brasil mas
a nossa cozinha
aqui não estamos
emitindo nenhum som
ou documento
para a lucidez
não corremos
nenhum risco
de ter um filho
ufa não estamos
esperando nem reproduzindo
nada
e agora,
agora é a minha
vez
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