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rodrigo valente

ana martins marques nasceu em 1977, em Belo
Horizonte. Publicou A vida submarina (Scriptum,
2009) e Da arte das armadilhas (Companhia das Letras,
2011). Com Da arte das armadilhas, recebeu o Prêmio
de Literatura da Fundação Biblioteca Nacional e
foi finalista do Prêmio Portugal Telecom.
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Arquitetura de interiores
sala
na sala decorada
pela noite
e pelo imenso desejo,
nossas xícaras
lascadas

copa
a luz do domingo acende o espelho vazio
flores baratas bebem da jarra num
instante
[sem malícia
enquanto na fruteira maçãs apodrecem
[sem gritar
e me olham das fotografias os
antepassados
[de alguém
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cortina
por ela
o dia passa
puído

camas de solteiro
sob as flores das camisolas
– pequenas, iguais –
duas solidões
guardadas
lado a lado
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pátio
lá fora
a chuva
continua
a funcionar

cozinha
nostálgicas de um tempo de
intermináveis

[almoços
banha de porco alho pão açúcar sujeira
dias que vertiam leite vinhos fortes azeite mel
rituais sangrentos de morte carne sangue
[e fogo
alvoroço de primos cozinheiras e restos aos
[cachorros
as panelas de seu desuso observam
a mulher sozinha o jornal do dia o café
solúvel
e duas xícaras irônicas no aparador
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porta
a porta
como toda fronteira
é apenas para se atravessar
rapidamente ela já não serve mais
um corpo-a-corpo
e já se está do outro lado
dela nascem o fora e o dentro
ela que é seu vazio

jardim
a mesa de lata
a cobra verde da mangueira
os canteiros bobos de manjericão
e mato
as rosas enrugadas como tias
atraindo formigas como xícaras mal lavadas
os brinquedos esquecidos
estragando-se de espaço
servidos todos de seu alimento
de sol e nuvem
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quarto
neste mesmo quarto
há muito tempo
você me ensinou
novamente a nudez
e então chamamos isso de amor
mas era exagero

guarda-roupa
seu vestido de verão
sem você dentro
não é um vestido de verão
porque no vestido o verão
era você
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telefone
ao lado do telefone ficam os papéis para rabiscar
casas flores arabescos um gato uma meia-lua
ficam canetas cadernetas propagandas
contas a pagar
e, caída num canto, aquela palavra
que você não disse

mesa
mais importante que ter uma memória é
[ter uma mesa
mais importante que já ter amado um dia é
[ter uma mesa sólida
uma mesa que é como uma cama diurna
com seu coração de árvore, de floresta
é importante em matéria de amor não
[meter os pés pelas mãos
mas mais importante é ter uma mesa
porque uma mesa é uma espécie de chão
[que apoia
os que ainda não caíram de vez
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Televisão
Às vezes
à noite
me sento
sozinha
passo horas vendo
as pequenas luzes
que se acendem
no prédio em frente
encenando
as estrelas
Penso então
em como cada pessoa
se consome
em seu pequeno
incêndio
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Amor
Os colares
as pulseiras
os brincos
se embolam
na caixa de joias
os crachás as chaves
o carregador
de celular
se enroscam
dentro da bolsa
os objetos se atraem
sem amor
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Nota: Com exceção de “Televisão” e “Amor”, que
são inéditos, os poemas deste livro integram A vida
submarina (Scriptum, 2009).
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 Todos os livros estão também disponíveis para download
gratuito em nosso site. Acesse: www.leveumlivro.com.br
*

Novos pontos de distribuição em breve.

ana martins marques

15

Poesia circulando na cidade
Poesia circulando nas ruas, para o maior número
possível de pessoas. Essa foi a ideia que nos
motivou a criar a coleção Leve um Livro.
O funcionamento é bastante simples: convidamos 24 poetas de todo o Brasil para publicar
microantologias, duas a cada mês, ao longo de
um ano. Os livros são feitos especialmente para
a coleção, com projeto gráfico exclusivo, e são
distribuídos gratuitamente, em 20 pontos de
Belo Horizonte. Quem quiser, é só levar para
casa, ler e colecionar.
Em nosso site você encontra todas as informações
sobre o projeto: autores participantes, pontos
de distribuição, lançamentos, fotos e muito
mais. Além disso, disponibilizaremos todos os
livros para download gratuito, à medida em que
forem sendo lançados. Boa leitura!

br1design.com.br

www.leveumlivro.com.br
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