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Sinopse 

 

 

Usando uma mistura da linguagem direta com a linguagem emocional 

subentendida, Negar Emrani traz, em Algum Lugar Entre o Mundo e o Espelho, 

diversos aspectos que permeiam não apenas vivências pessoais, mas aquelas 

que, de certa forma, mesmo sendo privadas, são os revérberos de toda uma 

sociedade.  

Neste conjunto de poemas veremos o destrinchar dos mais profundos e – às 

vezes – controversos sentimentos da consciência humana perante seu ambiente 

e suas contrariedades, que ora fazem com que o leitor se identifique, ora fazem 

com que se aprofunde numa cadeia de misteriosas conotações sobre a solidão, a 

luta, a guerra, a força feminina, a sombra familiar e os reflexos da mente e, 

principalmente, do coração. Afinal, seriam esses reflexos emocionais, muitas 

vezes invisíveis para uns, e até mesmo abstratos demais para serem 

transformados em palavras concretas, mas tratados de forma rica e singela pela 

autora, justamente o que há entre o mundo e o espelho?   
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Negar Emrani nasceu em Mashhad, Irã, e formou-se em Biotecnologia. Após 

anos de carreira na ciência, devido à crise econômica no Irã, ela encontrou a 

oportunidade de se especializar em Literatura e na arte da poesia, que eram 

seus interesses pessoais há anos. 

Algumas de suas obras na forma de poesia contemporânea foram publicadas 

em jornais não-iranianos, como Asymptote Journal Tinge Magazine, Tinderbox e 

The Literati Quarterly. 

Suas canções e letras também foram publicadas em coleções como Khorasaneh 

(o livro de letras da província de Khorasan), às vezes com música ou apenas por 

escrito.  



  



Em algum lugar entre o mundo e o espelho 

Três mulheres santificam o dia. 

Uma delas saúda o sol. 

 

Outra, dentro dos meus olhos, se torna a noite. 

Esta última sou eu. 

Segurando um guarda-chuva. 

Eu ando dentro das minhas lembranças, 

Algumas machucam, 

Outras me recordam a distância. 

 

Segurando uma sombra dentro do meu punho 

Eu corro, mas nunca me alcanço. 

O cheiro de pó seco se apega a mim, 

O cheiro do perfume da avó e amaranto 

Me fazem lembrar os antigos prantos. 

 

A humanidade tem muitos corações 

Com muitos tipos de mulheres: 

Razieh, Maryam, Negar. 

 

Elas atravessam nossa história 

E algumas vezes se perdem 

Em algum lugar apaixonadas, 

Em um girassol gigante 

Que vira e vira 

Até o rosto escurecer ao longe. 

 

Em algum lugar 

Entre o “eu te amo” e o “mas” 

Está a humanidade. 

É uma gigantesca solidão que nos resta 

Através de uma ilusão ainda maior 

Que todo dia nos cerca.  



 

 

  



Eu sonhava com terrenos chuvosos, 

De uma mulher que estava 

Espalhando os cabelos à luz 

Para que os pássaros pudessem colher grãos 

Espalhados pelo chão. 

 

Sonhei com dentes de leão  

Que não tinham nada a dizer ao vento. 

Sonhei com uma joaninha 

De uma asa costurando o chão no céu 

E as folhas secas vagando ao léu. 

 

A seca estava sobre nós, e minha mãe 

Estava se encolhendo em um canto da sala, 

Juntando a chuva em seus olhos. 

 

Alguma mulher 

Sai do espelho todos os dias, 

E ela está se aproximando 

Enquanto o mundo 

Aos poucos vai se acabando. 

 

Um dia para o aniversário dela, 

Outro dia para sua morte 

Sem sorte. 

 

Alguma mulher 

Dentro do meu punho esquerdo, 

Na crista dos meus seios, 

Entre os meus cabelos 

Algumas vezes molhados! 

Ela sai, e tudo o que resta dela 

São as pegadas dela 

Marcadas em minha testa. 

 

Alguma mulher, 

Cujo cabelo é a própria pobreza, 

Estica dentro 

Dos meus braços para o amanhã. 

Eu nunca soube 

Qual dente podre 

Me deu meu sorriso. 

Eu tenho escondido 



A tristeza entre os pistácios, 

Ano a ano, 

Pobre tentativa de fugir dos enganos. 

 

A morte está próxima. 

Sentada, estou assistindo ao pôr do sol, 

Antes de murchar o último girassol. 

 

Um dia uma árvore crescerá 

Como uma profetisa em meu corpo. 

Uma profetisa sem milagres. 

Tudo o que ela poderá fazer 

É separar o vento em duas partes.  



 

 

  



A doença foi noticiada 

Pela primeira vez pelos jornais. 

A segunda vez, 

Porém não mais. 

 

Na segunda vez foi boca a boca, 

Com beijos e gritos, 

E choros vazios. 

 

Em seguida, com armas 

Que não sabiam ao certo em quem atirar. 

Ninguém, no entanto, 

Era mais culpado que o próprio sangue. 

Sangue que continuava se derramando no chão, 

Dominando o mundo! 

 

Na última vez, 

A doença estava correndo em nossas veias, 

Nos bolsos vermelhos da capa de chuva, 

Nos pecados que se calaram. 

 

Minha mãe enterrou seus vasos de flores, 

Meu pai colocou a arma no chão, 

Meu irmão… uma foto de sua amada, 

E a vovó… vovô… 

Minhas mãos vazias, 

Porém, estavam longe de você, 

Longe do jardim. 

 

A guerra não era assustadora 

Se não criássemos a morte a partir dela. 

Daqui onde eu caí, 

Minha camisa com manchas de sangue 

Que não podem ser limpas eu vi 

Que daria luz ao sol a qualquer momento. 

E o vento 

Roda nas minhas mangas 

E o lugar vazio 

Das minhas mãos sobe. 

Todo mundo morre.  



 

 

  



Mãe, à noite, segura-se na barriga, 

Nuvens movem o céu, 

O coração da luz ainda está batendo, 

É assim que sei que não vivo há anos. 

Como eu te amo 

Após a morte. 

Quando você pega  

Minhas mãos no seu sono, 

Quando você conta 

Uma história em minha testa, 

Mesmo quando acabou a festa. 

Quando você olha para os pés 

E quer voltar às suas raízes. 

Eu gostaria que a moeda do meu país 

Fosse a cor dos seus olhos, 

Pra onde eu sempre olho! 

Você, que esconde a vergonha 

Com seu olhar na terra, 

Sua beleza é triste 

Como um pano branco no arame farpado, 

Triste como o bom cheiro de pinheiro no machado, 

Ou uma borboleta com uma agulha nas costas. 

O nosso olhar triste esconde o peso da derrota. 

 

Puxe um canto da noite de lado. 

A noite é a única coisa atrás da noite 

E existem apenas duas pessoas no mundo pra te ver: 

Você e novamente você.  



 

 

  



Minha fadiga é deixada ao lado do espelho. 

Eles pulam para todos os cantos, 

Minhas mãos 

Evaporam na mente do samovar; 

Lutando nos buracos das meias. 

Eu passo meus dias em um quarto 

Em cujas memórias 

Muitas paredes se estabeleceram. 

Penso nas mariposas 

Sob as luzes que se tornam luz; 

Sobre a vovó 

Quem não conseguiu enfiar a agulha 

Desde que ela era analfabeta! 

O tempo desliza pelo meu rosto, 

No meu pescoço, 

Meu arco de volta. 

Eu tenho medo de desperdício de chá 

E de mim mesma em pé diante do espelho 

Com trinta e dois distintivos 

De honra no meu cabelo prateado. 

Não vai chover hoje à noite. 

Eu não vou aguentar 

Ter que ser uma mulher forte amanhã 

Com um sorriso verdadeiro, 

Mas as saias velhas. 

Éramos poesia lado a lado. 

Nós éramos falhas 

Como os pardais que nos levaram 

A todos os lugares para crescer 

Até o dia de amanhã.  



 

 

  



Como o cheiro de cebola frita, 

Tomilho, 

Jantar todas as noites… 

Eu vejo o sol todos os dias. 

Conto as páginas vazias do meu caderno! 

Olho os rostos vazios dos homens, 

Os rostos vazios dos homens passando um pelo outro. 

Eu penso que eu poderia ter sido noiva muitas vezes. 

Mas toda manhã você perde o caminho de casa, 

Só para voltar para mim de noite, 

Sentar do outro lado da nossa cama de casal 

E me dizer boa noite.  



 

 

  



Qualquer um poderia 

Ter matado alguém, 

Poderia ter caído 

O crânio de alguém 

Sobre ambos os pés, 

Poderia ter jogado  

Amarelinha no peito de alguém, 

Então 

Tomou uma xícara de chá 

Debaixo de uma árvore 

Contra uma fogueira 

No coração de uma tribo. 

 

Eu poderia ter te matado, 

Poderia ter roubado 

Seus olhos e tê-los escondido ao lado 

Das bolinhas de gude das crianças 

No momento em que você 

Estava olhando para mim. 

 

Você estava olhando para mim. 

Você estava apenas olhando para mim… 

E meu coração estava explodindo, 

Você estava me olhando assim.  



 

 

  



Como um peixe 

Negando o fluxo do rio 

Eu nunca fui capaz 

De negar a vida 

Pra ter paz. 

 

Estrelas às vezes falam; 

Elas sussurram feitiços 

E você adormece. 

 

Já faz um tempo 

Desde que minha boca 

Está cruzada comigo, 

Provando minha infância; 

Minha mãe olha 

Para o teto enquanto ora. 

Venho observando 

A mão dura da vida há anos, 

Acreditando ter visto 

As verdades do tempo. 

 

Eu puxaria sua camisa, 

Eu deixaria o meu rosto 

Sobre o seu peito, 

Eu não me afastaria! 

 

Toda vez que você 

Tocava minha camisa, 

Eu lembrava de suas mãos 

Acariciando as minhas. 

 

Eu colocava minha arma 

Ao lado do meu sorriso, 

Eu ajustaria a torção do meu xale. 

Dobro a minha saia 

Tentando ser uma mulher novamente.  



 

 

  



Se eu tivesse incendiado a noite 

Eu teria desenhado o sol para dormir, 

Não tenho minhas mãos em seu ombro. 

Às vezes acho 

Que eu morreria novamente um dia. 

 

Você se apegou à uma estrela 

E eu me abracei 

Como a um livro que se lê 

E a água se afogando em si mesma. 

 

Eu tinha duas mãos 

E você… duas mãos. 

Amarramos nossas mãos 

E um rio correu, 

Abrimos nossas mãos  

E um sorriso nasceu. 

 

Eu sou uma janela entre outras janelas, 

A única luz da casa em suas noites solitárias, 

Uma mão que acena para você. 

Eu estava apaixonada 

Pela única coisa que eu não gostava. 

 

O riso está morrendo, 

Eu esqueci de dançar 

E agora que é tão difícil morrer, 

Eu nunca mais nascerei para poder gritar.  



 

 

  



Você tirou meus dedos de mim 

E você não estava mais lá para apontá-los! 

De Deus, restavam apenas versículos; 

Somente pessoas; 

De amor… apenas desejos, sem esperança. 

 

A solidão está 

Na mão do vento. 

Traz isso, 

Leva, 

E ninguém pode fazer nada 

Quanto ao meu lamento. 

 

O meu nome, 

Meu negócio. 

Era tudo o que eu tinha. 

 

E eu era um rio que andava por aí… 

Eu estava passando longe pelo coração da vila 

Através da juventude da vida. 

Cento e setenta e três centímetros de altura, 

Eu era jovem 

E bonita. 

 

Agora, eu sou uma mulher de meia-idade 

Com cento e sessenta e nove centímetros de altura 

E olhos tristes. 

Às vezes acho que não sou bonita, 

Às vezes eu penso 

Que a comida é melhor para ser queimada. 

Eu sou uma pessoa estranha 

Com bolsos quase vazios 

Seguindo em frente por um fio. 

 

Eu sou uma pessoa estranha e simples 

Que não assusta ninguém. 

Eu não odeio as notícias. 

Apenas faz anos desde que deixei 

Meus livros de lado 

E eu sei que vou morrer 

Uma noite para sempre 

Sem você do meu lado.  



 

 

  



Eles levaram meu irmão 

E em vez da minha irmã, 

Eles colocaram um cacho de trigo 

E um punhado de terra. 

 

O sol não nasceu mais dali 

O sol não nasceu lá. 

Quão sem sentido são as preposições 

Para uma casa na qual 

A vida é resumida 

Como de uma formiga. 

 

Quem vai e não vem; 

Uma formiga que conta 

Suas histórias para lençóis brancos, 

Resumidas em partículas de poeira 

Que tentam transformar os dedos 

Da luz do sol em um canto da casa, 

Como uma borda, 

Como uma cama 

Como um aglomerado de trigo… 

 

“Eu sou uma planta; 

Eu sou uma planta!” 

Gritando, eu havia passado 

Por três ruas e três becos 

Da dúvida e do desespero. 

 

O que é a respiração se não houver ar, 

E rua, se não houver becos? 

Estou em choque com todas as minhas bonecas 

Desde que descobri que não posso subir 

A escada em movimento duas a duas. 

Para que serve a infância na vida 

Quando a avó já cantou 

Todas as suas canções de ninar 

Para dormir sozinha?  



 

 

  



Com linhas em forma do caos 

E um corpo como tal, 

Eu já vi Deus muitas vezes na cama. 

No espelho, eu vi Deus muitas vezes 

E eu queria ser uma planta! 

 

Amarelo no outono, 

Inútil no inverno, 

Inútil às vezes. 

Eu queria ser uma flor no meu cabelo 

Para polir minhas unhas de vermelho. 

Com uma saia plicada vermelha, 

Eu queria correr pelas colinas inteiras. 

 

Meu pai disse que a água está baixa 

E pendurou sua placa em um galho de romã. 

Ele escreveu o nome na parte de trás 

Da bota para ter ido embora antes de si. 

Minha mãe chorou para trazer a água de volta. 

Eu me perdi 

E a água nunca voltou.  



 

 

  



Já aconteceu com você 

Lembrar suas memórias para dormir, 

Para envolver a noite em uma pele de noz, 

E escrever um poema? 

Eu adoraria pegar 

Na praia 

Todas as suas estrelas-do-mar 

E puxar você durante a noite 

Sob todas as estrelas 

Cujo destino tem sido o céu. 

 

Todos os filósofos da história 

Que têm grandes ouvidos de fãs 

E um polvo! 

 

Quem te ama 

Quatro vezes mais que eu 

Vire o calendário 

De cabeça para baixo. 

 

O começo da história 

Se transformaria neste exato momento, 

Neste momento em que suas mãos estão 

Plantando a semente 

Da chuva nos meus olhos. 

Você ficaria grávida 

De todos os frutos proibidos do amanhã. 

Eu tecia apenas o fio alto do vento, 

Sonhando com o céu turbulento.  



 

 

  



Eu gritei: 

Eu estou bem; 

Eu estou bem; 

Eu estou bem. 

E minhas mangas 

Deixaram minhas mãos para cima, 

Empurraram uma nuvem para longe, 

Limparam um canto do sol, 

Arranjaram o sorriso do luar, 

E convidaram a noite pra dançar. 

Eu sussurrei baixinho, 

Estou bem, assim, 

Eu sussurrei baixinho 

Eu estou bem aqui.  



 

 

  



Você continua falando 

E a solidão 

Brota da solidão 

Entre dois lábios. 

Deus é negro 

Com mãos negras 

Que roubam a noite do Sudão 

E a entregam ao coração. 

Eu já vi muitos homens 

Que vão para o inferno  

E voltam muitas vezes. 

Eu sou pequena 

Mas eu tenho ombros largos. 

Babe! 

Neste trem, 

Neste crepúsculo, 

Deixe-me 

Em meus sapatos cor de rosa 

Que eu sempre uso, 

E a partir do momento 

Em que você for, 

Seja um estranho por mim 

Por favor. 

 

Deixe uma arma te segurar nas mãos 

Apertar você com a maior tensão. 

E deixe a guerra 

Com a boca aberta, 

Conte seus dentes de leite, 

Aqueles que já caíram 

E os novos que surgiram.  



 

 

  



Meu pai estava sempre 

Um passo à frente dela. 

Minha mãe era primavera; 

Ele era o verão fresco que chegava 

Mas a única chuva da qual 

Ele conseguia se lembrar era de balas 

Das tristes e rotineiras armas. 

 

Meu pai estava um passo à frente 

E sempre para alcançar minha mãe 

Ele teve que escolher. 

Às vezes, atravessando o frio 

Essa é a única maneira 

De chegar à primavera. 

Meu pai estava sempre 

Um passo à frente dela.  



 

 

  



Naquela época 

Ele estava dando o primeiro golpe, 

Seu rosto cheirava a solo molhado. 

Um sapato branco jogado do lado 

Estava largado debaixo dos tijolos 

Como as mãos pequenas de Amena, 

Que colocaram Iman no chão atrás dela 

Com o segundo golpe 

E dividiu a dor em duas partes; 

Ele amarrou metade no cabelo de uma menina 

Em cujas memórias ele estava balançando; 

E amarrou a outra metade ao redor do pescoço 

De Ahmed com a mesma corda. 

 

O terceiro ataque quebrou suas costas. 

Era como se o medo ainda tremesse  

Na alma de uma corda nos galhos. 

Não havia mais raiz no solo. 

Eles levaram o avô e de sua figura reta 

Eles apenas mandaram o relógio de volta. 

 

Com o último ataque, 

O velho jardineiro se ajoelhou. 

A casa da avó não tinha árvores nem avô… 

No lugar das folhas de outono 

Havia tijolos sentados no jardim. 

O céu estava sem pássaros assim.  



 

 

  



É uma égua grávida, 

Tristeza, 

O peso da barriga 

Mostra suas costelas para o céu. 

 

Eu cresci com cavalos; 

Cavalos tristes e livres; 

Cavalos tristes e felizes.  



 

 

  



Abre as janelas da casa, da cidade. 

O sol está queimando em uma lanterna, 

A tristeza está tremulando no meu queixo, 

Eu quase não durmo direito. 

 

Você alcança a oração da chuva. 

Sua outra mão se torna 

Uma continuação de borboleta no ar 

A continuação de uma uva sob um lenço 

Que te faz desgostar. 

 

Você se sente uma criança 

Quem te vê pela primeira vez 

Através da armação dos óculos! 

 

Quando você se apaixona 

As folhas são mais como folhas, 

Os tijolos são mais parecidos com tijolos, 

E você entende um sorriso. 

 

Fui eu quem primeiro 

Se apaixonou por suas mãos. 

Suas mãos que cheiravam a pólvora; 

Que se apaixonou por uma mancha 

Na sua camisa que ficava 

Mais escura a cada momento que passava. 

 

Você foi tão longe 

Que você vem para os meus sonhos 

Mas eu sou tão pequena 

Que não posso ser real. 

 

Um tremor na minha garganta 

Faz Deus chorar 

Para encaixar 

Meu rosto no seu peito, 

Se voltar para Deus, 

Para aquecer o sol, 

E assim encontrar 

Um novo nome para o amor.  



 

 

  



Eu bati minha pegada 

Em um poço de água, 

E minhas tristezas estão explodidas 

Em uma saia bordada 

Pela mão de outra mulher; 

Uma mulher que eu não conheço 

E eu não vou chorar… 

 

Você não está fumando 

Mas a fumaça está nos meus olhos. 

Você me amou tanto 

Que você não pode ter ido embora 

Agora! 

 

O que resta é sua camisa branca 

E a lembrança 

Daquela noite em que você dançou comigo, 

Assim como hoje à noite 

Na qual estou 

Apenas com a sua camisa 

Vazia! 

 

Você não diz nada! 

Você não vê nada!  

Mas você não pode ir embora 

Agora 

Porque você ainda me ama, 

Estou aqui sozinha 

Só com sua camisa branca! 

 

Como o céu, que é a extensão do mar 

Eu continuo nessa melancolia 

Seguindo em frente, triste 

Sem você na minha vida.  



 

 

  



Não havia nada entre nós 

Exceto a rua que estava fluindo. 

Você estendeu a mão 

E sua mão abriu a boca. 

Estendi a mão 

E houve silêncio em meu punho. 

 

Ninguém sabia 

Que você estava me ligando. 

A rua estava pensando em ir 

E a velha senhora ao meu lado 

Estava pensando nos ovos 

Que ela teve que carregar 

Para o outro lado da rua em segurança. 

Não havia nada entre nós 

E nunca íamos alcançar um ao outro.  



 

 

  



Eles pegaram Abbas 

E colocaram em seus ombros 

O amontoado de pedras brancas. 

Primeiro, o mundo é pequeno 

Então, crescemos 

Mais altos em árvores 

Que se espalham e se tornam florestas. 

 

A guerra não era justa 

E chegou em casa com a chuva 

Como se fosse uma praga 

Que nunca para. 

 

Foi a demolição 

Da parede que havia 

Entre a laranjeira e nós 

A guerra que é uma praga! 

Chegou em casa com uma braçada 

Que fere e mata. 

Chorei por Abbas! 

Quem eu nem conhecia, 

Chorei por sua esposa 

Quem eu nem sabia quem era, 

Chorei pela guerra 

Por mim mesma, eu chorei. 

 

A guerra era Abbas. 

A guerra era eu. 

Guerra, você estava escondendo 

Sua voz dentro de uma flauta. 

 

Os inimigos trouxeram você 

Com ira em seu sorriso 

E um chapéu de lã vermelho 

Com os barulhos que trazem medo. 

 

Como um palito de fósforo aceso na neve 

Ou um pica-pau dentro do meu peito, 

Você era um novo sentimento. 

 

Eu me nomeei como dona de você. 

Sem feridas nos ombros, 

Mas você estava sofrendo. 



Éramos herdeiros de uma grande maldição, 

A garganta da arma chamava 

Para exterminar sua própria geração. 

Na mira do rosto de um soldado a arma 

Aspergiu laranjas de sangue no solo. 

Eu gostaria que você pudesse  

Ter trazido a cidade de volta à paz, 

E meu rosto de volta 

No espelho de trás. 

 

Sua bondade era uma chama 

Para acender o meu cigarro. 

Ninguém te conhecia, 

Eu nem sabia quem você era, 

Mas eu chorei por você, 

Eu chorei pela guerra.  



 

 

  



O rosto do avô parecia uma árvore 

E fomos feitos da mesma coisa. 

Eu: um evento, 

Isso estava ocorrendo. 

 

Ele: um evento, 

Isso ia acontecer. 

A noite estava menos sozinha, 

Ela segurava 

Milhares de estrelas em sua saia. 

 

Eu tinha tanto medo da morte 

Como eu tinha de mim mesma, 

Como eu tinha de um dente solto 

Aos sete anos de idade. 

  

Quando o avô caiu de lado 

Os cítricos e o cardamomo  

Ainda estavam no ar. 

 

Uma ponte foi um evento 

Com dois começos, 

Agora está de volta mais perto de Deus. 

Tempo, peculiar como mágica ou poesia, 

Me ensinou como a semente 

De uma cereja fica, 

Às vezes pode crescer 

Em uma árvore de bordo, 

Pode ser construído em uma ponte 

Com um arco alto o bastante 

Para alguém andar junto do mel 

E arrancar Deus do céu.  



 

 

  



As notícias eram muitas; 

A Terra cometendo autoimolação, 

E o outono derramando 

Tons de vermelho em nossos rostos. 

 

Os texugos vestindo preto 

E as estrelas 

Uma por uma, 

Caindo 

E caindo. 

 

Eu deveria ter pensado, 

Sobre uma bala dentro de mim, 

Eu deveria ter levantado do chão  

Quando a noite 

Puxou-me para fora da escuridão. 

 

O alarde foi grande 

E eu tão pequena 

Enfrentando a tempestade 

Antes que tudo se acabe.  



 

 

  



Minha geografia começou na pátria 

Quando ninguém sonhava com as borboletas. 

 

Meu pai não era um fazendeiro rico, 

Plantou as bagas afligidas 

Pela dor em seu próprio peito. 

 

Presenteou as nuvens turvas 

No rosto de minha mãe, 

Deixou os javalis para nós. 

 

Um dia 

As fronteiras ficaram mais apertadas 

E as bagas 

Secaram no subsolo. 

 

Minha mãe virou chuva. 

Nós, sem saber caçar, 

Espalhamos a semente ferida que nos resta 

Debaixo da terra.  



 

 

  



Tem mãos curtas, morte; 

Logo antes de chegarem 

Ao seu pescoço, 

Ele beija seus lábios. 

 

“Hossein, Hossein, Hossein.” 

Como um mágico, 

Eu coloco seu nome em minha boca 

E tiro-o do bolso de um soldado 

Que estava voltando para casa. 

 

Eu gostaria que o sol 

Tivesse retornado 

Tirando a noite do céu, 

E o dia em que eu te vi 

Assim teria voltado. 

Você 

Teria voltado 

E eu teria te amado.  



 

 

  



Ó floresta, longe das árvores! 

Como um broto que aproxima a árvore, 

Quando uma guerra começa 

Apenas sobreviver 

É mais importante do que matar 

E a gente quase esquece o que é amar. 

 

Eu devo ser uma barreira 

Feita de espelho; 

Feita de si mesma 

Para você me abraçar, 

Para continuar dentro de mim, 

Para se tornar um comigo. 

  

Como um cadáver entre os mortos 

Tornar-se um com a poeira, 

Fazer antídoto de tomilho e artemísia 

Para a cidade 

E de linho para a lua; 

A lua que, quando não está lá, 

Me deixa louca, 

E quando está, eu já sou louca. 

 

Abrace-me  

Para que as árvores 

Voltem ao bosque 

E minhas mãos  

Uma para a outra.  



 

 

  



Eu perdi o fogo entre as chamas, 

E a noite entre as estrelas. 

E a lanterna acesa 

É uma pequena desculpa 

Para ver as mariposas; 

Para ver seu rosto 

Mesmo estando apagado o fogo. 

 

Meu coração está pesado. 

Meu coração está pesado 

E nenhum céu tem lugar 

Para a minha nuvem chorar. 

 

Pego o sol para acalmá-lo. 

Eu planto o dia no jardim. 

Estão mais vazias as minhas mãos 

Do que a velha senhora que colocou 

Seu último filho no chão.  



 

 

  



Eu empurrei minha mão 

No canto do meu cabelo. 

Um bando de corvos assustados o matou. 

 

Eu puxei minhas mangas para baixo, 

Mandei a fragrância da minha mãe 

Se esconder dentro das flores 

Do meu vestido. 

 

Eu coloco meus olhos 

Na mira do relógio 

Que marcava 

Quatro e quarenta horas. 

 

Eu esqueci que a noite 

Mandou a chuva parar 

Antes da janela fechar.  



 

 

  



Eu aprendi a paisagem com lobos, 

Montanhas da lua, 

E a cidade de uma acácia. 

 

A luz solar 

É minha outra metade, 

A outra metade 

Da minha noite. 

 

Me dê as estrelas. 

Me dê até a exaustão 

Como os tubos de escape do carro. 

 

A dor de garganta 

Que a solidão traz 

Vai oferecer 

Uma nova voz 

Para eu dizer 

Eu amo você.  



Biografia da tradutora 

 

 

 
  



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 autora de 

ficção infanto-juvenil e poesia. 

A autora escreve romances juvenis, contos infantis, ficção científica e poesias, 

sempre incentivada desde a infância por seus pais, um casal de ex-atores de 

teatro e dramaturgos. 

Publicou seus títulos nos últimos dez anos tanto de modo independente 

quanto tradicional. 


