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Apresentação 

 

 

É com a intenção de dar vazão às mais diferentes e intrínsecas reflexões sobre 

a alma feminina que a iraniana Fatemeh Kalantari traz, nessa reunião de 

poesias, pontos de vista, experiências e reminiscências acerca do vínculo das 

mulheres com o mundo contemporâneo no que diz respeito aos laços familiares 

e à experiência de diversas formas de amor, entre elas a maternidade.  

Suas palavras também carregam o peso da guerra e de seus efeitos, da 

crueldade de um mundo confuso e em conflito, da influência da religião e da 

esperança, além do toque não só abstrato, como também impiedoso do fim da 

vida.  

Suas poesias são entremeadas com o trabalho do artista plástico brasileiro 

Sandro Braga, cujas ilustrações, através de suas cores, formas e singeleza, nos 

mostram momentos de essência vital em um mundo atordoado pela correria 

moderna.   
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contabilista e roteirista. Produziu cinco curtas-metragens e publicou quatro livros de 
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Seyed Morteza Hamidzadeh e Jamila Mafra.  
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17 de abril de 1965. Cursou Artes Plásticas na Universidade Mackenzie e é pós-

graduado em Arte-educação. Estudou Astrofísica na USP – Universidade de São Paulo, 

História do Cinema na PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e 

completou seus estudos na Escola da Vida. Desde criança adora desenhar, ler, pintar, 

inventar e descobrir histórias, convivendo com muitos livros e filmes, levando, sempre 

que possível, sua alma para passear por aí. É pintor, ilustrador, professor e escritor.  
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Jamila Mafra Sena de Santana, paulista, nascida na cidade de Guarujá, é advogada 

graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, especialista em 

Docência no Ensino Superior pela UNIASSELVI e escritora. 
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Cardeal Vermelho, por Sandro Braga  



  



Eu tive meu esposo desenhado 

Em uma guerra mais distante ao Leste, 

Onde seu corpo foi encontrado. 

Porque ele não recuou. 

 

Este é o aviso vermelho 

Em um leste mais distante 

Deste meio fedorento. 

 

Eu puxei os corpos 

Desde a infância até a adolescência, 

Da adolescência à juventude sangrenta, 

Desde a tenra idade, 

Até meia-idade. 

 

Meu pai não foi enterrado  

De maneira tão esplêndida. 

Guerras unilaterais  

Esquecerão seus cadáveres 

Sem o mínimo de decência. 

 

Este poderia ser o ponto de fronteira, 

O ponto zero 

O qual se pode chamar de cego: 

A sede dos cadáveres de perto e de longe, 

Um cemitério invisível! 

 

Me conheça! 

Eu o conheço, 

Um pequeno corpo 

Que está ansioso  



Pela tirania do alfabeto: 

P… A… P… A… I! 

 

Este poderia ser  

O começo de um acidente. 

As guerras unilaterais 

Não são divididas igualmente. 

 

A sétima peça, como sinos pendurados, 

Sacode os pátios! 

 

Senhora! 

Senhora!  

Eu tenho que enterrar minha mãe, 

De acordo com os sinos atrás da porta, 

De acordo com as bombas atrás da porta, 

De acordo com as peças atrás da porta! 

 

A sétima parte já está enterrada 

Com a língua arrancada. 

E a alma das mulheres dilacerada 

Em volta de flores cinza espalhadas. 

 

Rosas nascidas, 

Até os nascituros 

Devolvam o meu esposo 

Que agora está morto. 

A sétima parte já está enterrada 

Com a língua arrancada. 

E a alma das mulheres dilacerada 

Em volta de flores cinza espalhadas.  



 
Cena noturna, por Sandro Braga  



  



Eu ainda escrevo com a mesma mão 

E desenho a sua escultura, 

Que foi cortada no meio do verão, 

Logo um pouco depois, 

Depois que um homem  

Estava arrumando seu cabelo 

Em frente à prateleira 

Que ardeu em seus olhos como as pérolas 

E era sensível aos grãos de areia. 

 

Eu ainda escrevo com a mesma mão 

Que costumava te tirar da dor, 

Da casa onde a barbearia ficava ao lado, 

E aprendeu a ficar com a alma calma, 

E com uma cama que costumava 

Ter paz no meio da noite. 

 

Eu ainda escrevo com a mesma mão 

Sobre o banquinho de fogo no inverno 

E uma chuva que não termina 

Cuja garganta não será limpa. 

 

Eu adiciono os meus tamanhos, 

Despejei-os no meio do chão 

Com pedaços de quarenta meninas, 

Apenas um minuto depois 

Desse instante de desilusão, 

Onde existe um cemitério 

Debaixo das minhas unhas, 

No centro do meu coração. 

 



Eu ainda escrevo com a mesma mão, 

Com a mesma gíria, 

E o mesmo homem que não sabia 

Que eu precisava de um pouco de alegria.  



 
Crianças, por Sandro Braga  



  



Minha mãe tem um hábito estranho: 

Toda noite, com um rosário, 

Ela enfia suas peças. 

Trinta e três peças. 

Trinta e três peças. 

Trinta e quatro peças. 

 

E pelas bordas dos olhos dela, 

Daquela maçonaria 

Ela é exumada em certas dimensões, 

E com garotas selvagens, 

Gota a gota, 

Em réquiens. 

 

Minha mãe ressuscita nas rachaduras das paredes 

E toda noite, por meia hora, ela se torna uma menina. 

Minha mãe é uma garota que não alcançou nem doze anos. 

 

Minha mãe estranhamente ficou pequena; 

Pequena significa um remanescente do singular; 

Pequena significa um remanescente do peito; 

Pequena significa um remanescente do pai; 

Pequena significa um remanescente de Leila. 

 

Ainda com toda a dor 

Minha mãe está tragicamente viva. 

 

Solto-me! 

Quero me tornar um criador 

Dando à luz um sonho! 

 



Solto-me! 

E gota por gota 

Trazer de volta ar para minhas veias 

E dar à minha mãe um remédio para Alzheimer, 

E com soldados elétricos 

Limpar meus nove meses de protuberância, 

E trazer uma mulher para a modernidade, 

E diminuir a dor das circunstâncias. 

 

Eu quero ir 

Como coisas que não voltam, 

Como valas comuns 

E cartas jogadas do estalo do lábio, 

Eu quero ir! 

 

Solto-me! 

E gota por gota 

Trazer de volta ar para minhas veias 

E dar à minha mãe um remédio para Alzheimer, 

E com soldados elétricos 

Limpar meus nove meses de protuberância, 

E trazer uma mulher para a modernidade, 

E diminuir a dor das circunstâncias.  



 
Mulher Iraniana, por Sandro Braga  



  



Nas zonas de guerra, 

De pais contra país, 

Estou presa. 

 

Meus pés que mantiveram 

A crença em direção ao sol, 

Tentaram escapar de todas as maneiras. 

 

Eu alcancei um novo andar, 

Para uma cabeça que bate  

Em sua mente para cair 

Perto das nuvens. 

 

A língua ferida 

É mais como um ponto sem palavras. 

E eu abro meu cinto 

De suicídio 

Na terra dos mortos, 

Nas zonas de guerra, 

No amontoado de ossos.  



 
Negras Mãos, por Sandro Braga  



  



Ontem à noite 

Um animal com um sexo desconhecido 

Voou para fora da sala 

E aterrissou sobre as folhas espalhadas 

Nos parques de estacionamento. 

 

Parques de estacionamento 

De vários andares 

São dormitórios dos apóstatas, 

De sofrimento. 

 

Eu não vou desistir. 

Eu continuo buzinando. 

Pressionando o botão, 

Estou definido para o modo de voo, 

E com a voz de uma estrangeira 

No sétimo andar negativo 

Eu li a Bíblia sozinho. 

 

Minha mãe, 

Segurando o Alcorão acima da cabeça, 

Move um revólver. 

Os capacitores a chamam 

Para os andares superiores. 

Ela não vai desistir; 

Minha mãe, porém, não desiste. 

Ela não vai desistir. 

E o sol, 

Como sempre, volta a nascer, como um farol.  



 
Paisagem de Jacutinga, São Paulo, por Sandro Braga  



  



Meus ancestrais 

São os últimos deuses castrados 

E deusas sem ventre. 

Agora, com um útero que é crente, 

Lamenta-se o destino indecente. 

 

Eu sou uma herdeira sedenta de sangue 

Com uma linguagem inversa ao falar 

Que a laringe envia sua saída 

Para os aterros do sul enterrar. 

 

Para onde a divisão é o único sinal algébrico 

E o resultado de qualquer soma antes do som. 

É a imaginação de pousar em um momento de fogo? 

 

Eu sei que minhas ancestrais engravidaram do estreito, 

E uma por uma, como Salomão, 

Com a segurança cortada, 

Elas se tornaram Jonas na boca do grande peixe, 

Para que essa realidade complexa retorne à origem, 

Do sangue interrompido por um coágulo.  



 
Quarentena no Campo, por Sandro Braga  



  



Queria que você fosse estéril, 

Estéril com bandeira branca, 

Pelo menos um estéril que não se tornou escravo. 

 

Eu queria que alguém entendesse 

Que os problemas não resolvidos estão 

Se aproximando como uma explosão. 

 

Estou perto de doze ponteiros 

Do relógio antes da mulher, 

Estou perto de adormecer 

Para ir para a água sem esperma, 

Ir para a água sem óvulos, 

Ir para os pares vivos enterrados, 

Meu túmulo no solo de meu pai! 

 

Eu queria que alguém entendesse 

Que o nascimento 

É uma acusação lúcida de um esquecimento. 

 

Eu tenho que trazê-lo 

Com lábios em forma de broto, 

Broto a broto. 

Deixe-me morrer 

Por esses golpes que chegam a me inchar. 

 

Eu vim para os números ímpares, 

Eu preciso de um homem para a contagem regressiva. 

Ninguém leva os lábios aos lábios sem amor? 

 

Silêncio! 



Ninguém entende! 

Mas eu gostaria que alguém pudesse entender, 

Eu prefiro me tornar estéril 

Do que gerar nesse mundo para sofrer. 

 

Uma estéril alinhada com o estéril. 

Meus coágulos estão enterrados no solo 

Do silêncio! 

 

Meus golpes frios 

Deram à luz lareiras falsas. 

Eu gostaria que alguém entendesse 

Que eu não nasci, 

Silêncio! 

 

Ninguém entende. 

Eu gostaria que alguém entendesse.  



 
Quarentena, por Sandro Braga  



  



Eu cheguei ao cais! 

Em pé, você pode ficar nu 

E assistir ao travesseiro dos ossos 

Através da fenda da sua pele, 

E com pérolas rastejadas até as pupilas, grite: 

“Oh! Ostras!… não resta muito para a noite.” 

 

Sentado, você pode se dividir 

Em um necrotério quadrangular 

Com duas cadeiras 

E vomitar 

Seu agente funerário! 

 

Nos seus cafés, 

Enfrentando um homem que não existe 

E para uma mulher de branco: 

“Meu médico é uma aranha 

Com duas asas de borboleta, 

Um escritor pálido em um casulo” 

 

Ele não me diz a verdade 

E estou inclinada 

Em um pedaço retangular 

Com formas complicadas. 

 

Eu gostaria que meu pai  

Não tivesse puxado o gatilho, 

Mas, não tendo cicuta como Sócrates, 

Fez isso sendo menor que uma bactéria. 

 

Oh! Ostra! 



Então puxe também o gatilho, 

E eu, um esqueleto 

Em forma de quadrilátero, 

Chego ao cais acabado.  



 
São Paulo, Cidade Oculta, por Sandro Braga  



  



Memória! 

Você alcançou setenta. 

Desastre! 

Você alcançou oitenta. 

Estou me tornando 

Como a ovelha 

De um pastor sem flauta, 

Com pés torcidos, 

Com mil e mais memórias 

Passando a cada minuto. 

 

A arritmia está por trás 

Das notas musicais 

Do profeta Moisés, 

E é o suficiente 

Para acertar você no chão. 

 

Mil catástrofes 

Estão sendo apresentadas 

Pelas missões proféticas. 

E o paraíso está ordenhando 

Sob os pés das chupetas. 

 

Ferve a dor 

E com as chamas 

Alguns profetas 

Olhando as fotos 

Narradas pela vida 

Revelam a profecia.  



 
Medo, por Sandro Braga  



  



Minha filha Lilal! 

Lilal! 

Seu profeta é uma trombeta. 

Sua mãe também. 

 

A menina de dois anos, 

Com dez dedos, 

Ainda está girando, 

Girando você, 

Nesse solitário carrossel 

Abaixo da linha da pobreza, 

Girando atrás das linhas da tristeza. 

 

Lilal! 

Escreva na linha, 

Escreva: 

“O inverno chega a esquiar 

Na linha da pobreza”. 

 

A menina de dois anos, 

Com dez dedos, 

Ainda está girando, 

Girando você 

Nesse solitário carrossel 

Abaixo da linha da pobreza, 

Girando atrás das linhas da tristeza. 

 

E eu toco um balé machucado, 

E o paraíso está sob minha trombeta 

Que ordenha sangue a noite inteira.  



 
Avenida, por Sandro Braga  



  



Esta mulher 

Não vai se tornar uma mulher 

E essa cama 

Da qual sai um cadáver toda noite 

Derrama fora 

De um vazamento virgem 

Um berço que não existe. 

 

Estou derramando 

Uma imaginação calma 

Sobre a cama despreocupada. 

 

Este velho berço 

Nem vai a leilão, 

Não está à venda. 

 

Nenhuma criatura para descansar 

Confiará em uma cama invisível, 

E nenhuma pedra confiará 

Em uma tumba fechada. 

 

Eu dependo de etanol 

Para não chorar, 

Eu cheiro como a cidade de Shiraz, 

Eu sou alcoólatra 

Sem tiros de frente para atacar. 

 

Você não vê? 

Estes saltos não dobrados,  

Estão dançando balé, 

Eles vão para o norte, 



Eles vão para o sul, 

Eles vão 

E eu vou. 

 

Agora  

A subcondição dando um sabor: 

Quantos graus restam 

Para a porta mais crescente? 

 

Hey, pílula de meados de dezembro, 

Acabarei por tomar outra pílula, 

Remédio! 

Com um espirro, 

Sem esperar pacientemente. 

 

Apenas brade: 

“subcondicionado dando um gostinho”. 

 

Esta mulher não vai se tornar um homem, 

subcondição dando um sabor!  



 
Estudo, por Sandro Braga  



  



Cheguei a uma terra 

Vazia de moluscos 

E conchas duras míticas, 

Em uma mistura suculenta 

De uma alma sedenta. 

 

Uma terra deserta de meus pais, 

Vazia de minhas mães, 

Ausente de tudo o que verteu com o útero, 

E vazia de peças exportadas de Teerã, 

Em um beco estreito com um louco 

E uma identificação que não fede pouco. 

 

Fedor significa 

Um sinal perfumado 

Do menor membro 

De um certificado inválido. 

 

Estou encolhendo 

Mas você só está preocupado  

Com a sua tribo. 

 

Sou apaixonada pelas paixões  

De uma mulher de setenta anos! 

 

Eu dei à luz setenta vezes, 

Meu bolo é massa, 

E um bezerro com seios rasgados 

Eu chuto com um tiro do meu ventre, 

Até um rinoceronte entende. 

 



Eu me projetei 

Sem alunos que eram a lembrança do meu pai 

E as mãos que não alcançaram minha avó, 

Eu cheguei a uma terra desconhecida, 

Eu não serei descoberta. 

 

Um pé do nordeste, 

Eu me afastei 

Um pé de “Damavand”, 

Um pé de “Taftan”, 

Eu ando na minha terra,  

E vem uma cabeça montando em meteoritos. 

 

Eu não serei encontrada, 

Cem onças de óleo 

Levaram minhas identificações, 

E eu vou ficar dura por uma fissura social. 

 

Aqui estão meus rins. 

Dê-lhes uma mordida. 

Um brinde às tribos famintas! 


