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KRAFT. Sf, Kräfte 1 força, vigor, energia. 2 potência. aus 

eigener Kraft pelo próprio esforço. außer Kraft sein estar 
revogado, sem efeito. in Kraft sein estar em vigor.
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O espanto do achado
por Simone Homem de Mello  

Raro encontrar uma dicção poética tão bem 

definida no primeiro livro de um autor. Na breve 

amostra deste volume, Rita Barros revela grande 

consciência do que pode ser bem emoldurado em 

um poema. 

Entre o daydream que inicia o livro (“linha 1: 

azul”) e a paisagem onírica que o encerra (“lot”), 

os poemas delineiam diferentes percursos de 

imagens. E talvez seja justamente esse gesto de 

traçar uma trajetória o que singulariza o livro.

Como a trajetória da mosca, espacializada na 

página, e o deslocamento dessa imagem de um 

contexto para o outro, de um gesto infantil a uma 

natureza morta. E também o deslocamento da 

imagem concreta ao conceito surpreendentemente 

derivado dela. Em um movimento à contramão 
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do metafórico, considerando-se sua mais direta 

tendência de concretizar o abstrato, os poemas 

de Rita destilam a abstração do fenômeno 

observado. 

Aliás, a observação é central no gesto 

científico-empírico encenado ao longo do livro, 

verificável não apenas nas referências a cientistas 

e a conceitos da Física. O que alguns poemas 

encenam, ao perfazerem o movimento de uma 

investigação empírica, é – no entanto – um 

insight existencial, a descoberta do observador 

inicialmente não participativo como objeto e 

motor do experimento. 

O repertório de construção poética é 

diversificado; singulariza-se – no entanto – pelo 

alvo comum do encaixe final e da surpresa por ele 

gerada. Ao longo do voo de uma ave de rapina, 

perfaz-se um poema no qual todas as imagens 

disseminadas ao longo dos versos fazem sentido 

repentino, a posteriori, com o desvelamento final 

do destino do pássaro: as luvas do adestrador. 

A encenação do achado (Eureka! = Encontrei!) 
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é altamente elaborada. Um dos artifícios é 

criar trajetórias distintas para as imagens e, 

posteriormente, fazê-las convergir em uma co-

incidência. O que caracteriza a complexidade 

simples (coisa altamente rara) destes poemas é a 

sua alinearidade bem arquitetada. 

Grande, portanto, a surpresa do achado Rita 

Barros. E feliz o acaso (?) de sua estreia em uma 

coleção com tanto tino gráfico-editorial. 
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linha 1: azul

eu vestia uma saia 

e subi aos céus

de escada rolante

a escada rolante engoliu minha saia foi tão

rápido não deu tempo de puxá-la

fui engolida com ela

e lá fomos nós

a saia e eu

rumo ao misterioso interior

de uma escada rolante

ali colhíamos de tudo

unha de gato

dedo de moça

brinco de princesa

sapatinho de judeu

cabelo de anjo

ora pro nobis

todos os dias o céu precipitava
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fragmentos de palavras giratórias e pessoas-

espaguete

contentava-me com elas

decidi ficar

e foi assim que me mudei

para debaixo da escada

rolante uma escada rolante não tem

fim
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binóculo nos olhos da minha amiga

binóculo nos olhos da minha amiga

sua boca entreaberta

[em toda fresta há uma luz lunar]

observar antenas, pombos, corridas de cavalo

a mecânica do movimento amarelo

das flores de tipuana no asfalto

espiar a esfera celeste

seus móbiles cintilantes

contemplar o que não se revela às objetivas

estar perto: convergi-las para dentro: sê-lo
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Drosophila fibonacci

O POUSO

quase toca a ponta de um círculo o atrito 

é silencioso e protege o núcleo o núcleo 

oculta uma promessa adormecida

a

 mo

  s

ca

  .

que carmen 

a pequena notável

afastava do casquete num aceno hostil

não anseia esclarecimento 
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O OLHO COMPOSTO

rubro e primitivo é mensageiro de alegrias binárias

tolas e suaves na paisagem das fruteiras

mo

  s .

. ca

s    

  .

não pensam em si

[ ]

injustiçadas em naturezas mortas 

sua eternidade subtraída das telas nos museus 

pertencem ao reino

das coisas que vivem sem pedir
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céu de dias tristes

faço big planos 

[quimeras de pequenos recursos]

tomando chá em segredo às 4:44

     

  : salgar a pele e os olhos 

                          a terra o chão o deserto

     [maresia de vidro moído]

esfrego muito

os vidros sujos do trem 

...é inútil

continuam embaçados

os olhos esfrego os dois

as lentes dos óculos 

- quiçá o vapor da infusão?

novamente as janelas
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[    ]

penso se seria 

a ausência de ½ luz 

na película fumê 

a outra metade dela 

na paisagem

a gordura passageira dos dedos 

ou a fuligem do carvão 

ou ainda 

esse clima opaco

[    ]

- parece que são meus olhos

concluo.
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La Pavlova

Virginia 

queimando só num cinzeiro lotado de guimbas 

ensaia um movimento aéreo 

uma ação 

e algo acontece no interior das chamas

há quem queime apenas 

um cigarro em trinta anos trinta 

rígidas pérolas 

e há quem desconheça até 

o gosto do papel 

nos dedos nos lábios 

um regalo

uma vez 

trouxeram-me 

embrulhada num papel 

de seda ou de pão não 
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me recordo uma noite uma 

pequena caixa de madeira 

com uma canção menor ainda dentro 

que escuto atenta 

agora

no porta-jóias 

uma bailarina 

dança e fuma comigo 

tragando em sincronia 

pares de silêncio meditativo 

[Ella sou eu?...]

sim, trazemos nos lábios pintados

longos cigarros 

Virginia Slims 

nos dedos nos lábios 

regalos 

[You’ve come a long way, baby!]
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sim, e nos dedos finos e longos 

cigarros Virginia Slims 

esculpem anéis de fog 

e na fumaça que decanta danças 

com aros rodopios piruetas 

o ar 

parece tão eterno



27

cinemática

|princípio da incerteza|

sinto que já conheço este lugar

mas nunca lembro onde estive

quando mais preciso

e repito 

a queda repito 

o suspiro de espanto repito

o som dos ossos partindo as mesmas fissuras

calcificadas no trajeto anterior

|momento angular|

porque o lugar do engano é o tempo

do engano, ele leva consigo 

uma bússola turbulenta 

tomando distância 

da gravidade das coisas; elas dizem
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sim, meu amor; contudo

um relógio quebrado 

não é uma bússola; veja

não há destino onde pisamos

e o céu é só silêncio  

ele nada diz

[sua boca agora esconde 

as mãos no bolso; não há nada 

além de perguntas: para onde e até quando 

ser um corpo de vertigens]

|torque|

conheço o lugar e sinto

mas não me cabe mostrar-lhe atalho algum

também tento entender o desenho 

destes passos: será uma aula 

de dança ou um mapa? eu disse

escute, não posso aprender coreografias
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estou no décimo 

sexto andar e da janela sei apenas

quantos cigarros já fumei

ou quantos homens 

derramariam alguma lágrima

se eu saltasse
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línguas negras

com um fio de prata no bico

a caolha ave de rapina

sai à caça

silenciosa e altiva

o mergulho no ar 

vacila e se perde

vacila e se perde

numerosos abates frustrados

faminta

destituída de sua potência

a ave paira, mas não pousa

tarda, pétrea
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 [esta é uma tolerância que vem dos tempos

luvas: vestir as mãos 

na constrição de linhas e pontos

habituar-se à geometria dos afetos

quando não havia espelhos

apenas luvas faziam sentido

as luvas serviam

e ainda servem

para servir

proteger

ocultar

ferir

enfim

amansados os corpos

repousá-las num trono de ossos]
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a ave restaura as clareiras do cativeiro

buscando aterrissagem nas luvas do adestrador

sua língua negra a céu aberto

grasna, ávida de carne

e as garras inúteis

ainda assim

perfuram

escorre

dói
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restaram cristais

naquele tempo migalhas

poliam as pregas vocais

e a voz era dócil

e faminta: um engodo

hoje

impetuosa 

ela crava e quebra

unhas cabelos e ossos

insuportável 

a celeridade

que conduz o som

da glote aos dentes 

os meus 

estilhas duras e frágeis 

agora recolhem-se à pá
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mas insuportável mesmo 

é essa lufa 

seu sopro levando as sobras 

as suas deixavam nas idas 

e voltas excessos 

e faltas

sinto um excesso e uma falta de tudo

[se palavras

mareiam ou acetam

é porque restaram

cristais de açúcar no fundo da xícara]

por isso

mexo pouco
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as maquetes, o páreo, o prado
e um desespero agradável

Gostaria de dizer a verdade. 

Gosto da verdade. Mas ela não gosta de mim.

         Jean Cocteau
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I. as maquetes

um corpo estranho viola 

irrita e inflama o animal, que produz

sucessivas camadas calcárias 

por onde reveste o anômalo

grão

[também endurecemos]

o trêmulo molusco e seus escudos

cerzindo couraças de nácar

expele, desta arte

ao manto fundo os sedimentos

intrusos

[a crueldade puída]
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II. o páreo

concêntricas e preciosas

estas maquetes de Vênus orbitam 

a pele e os gestos

e quando alimentam os peixes-

elétricos e até os porcos

são pródigas, mas 

não há cópia da chave, cortesã, não há

nestas ruas portas abertas, capachos, não há 

bienvenue limpando seus sapatos

não...

o que há

é um fio de areia escoando

uma ilha dentro de uma ampola

o sexo oculto na espuma da banheira
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morangos mofados, o tempo e sua proa 

saciada num barril de sêmen, lançando-

nos todos

 ele 

eu 

  você

[também criamos ostras] 

    ao mar

[e somos]
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III. o prado

as maquetes

porque adornavam 

meu colo, o alvo 

a cobiça, nossos gestos 

grosseiros, encenamos 

a fatal arrebentação 

- o colar!

desatadas, as quarenta e sete pérolas 

tilintaram tilintaram ao abismo 

no toalete do hipódromo

[era tempo de trajes]

o sonar da queda anunciava:

tempestade de granizo e uma goteira

ao piano, Gnossienne nº1.
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IV. um desespero agradável

o colar

que tento ainda reconstituir

debruçada sobre o ladrilho

a urina, o pranto

fez-se, desta arte

marchetaria lacônica

velando, um a um

[ao piano, Gymnopédies]

tantos grãos 

de areia em nossos olhos.

este poema
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lot

Entonces la mujer de Lot miró atrás, 

a espaldas de él, 

y se volvió estatua de sal.

   

 Génesis 19:26
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um lugar

ancora o tempo

e o tempo é de castigo

lágrimas 

uma gota escorreu 

entre as coxas
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impuras  

colunas de sal seu gosto 

alcalino e antigo

 

a maldição a praga a peste 

são palavras 

femininas
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num deserto 

de mármore eu me deito

despida

de pernas abertas

imóvel

um lagarto com escamas de lantejoula

se aproxima

seu guizo é vagaroso 

e meu útero

sua toca
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humilhada por esta miragem

não quero que me vejam assim

por favor, feche os olhos 

enquanto desejo 

lugares onde habitam os mortos, meu gozo 

na boca de deus
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