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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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jovialidade e poesia numa tarde
por Celso Adolfo

 

A primeira coisa que o poeta revela é a aptidão 

para com as imagens. Tratar por esse meio as coi-

sas não reveladas, tomar as sensações e trazê-las 

para o mundo das palavras, isso é tarefa para os 

poetas. 

E o que move o poeta é a liberdade, que é a 

sua remuneração. Ser jovem e poeta numa mes-

ma tarde pode ser vantajoso: as buscas ante o que 

desconhecemos (ou conhecemos pouco) forçam 

o passo, que quer alcançar o que ainda não foi 

visto ou tocado.

A juventude, mesmo que tenha tempo à sua 

disposição, age com curiosa pressa e acaba to-

cando o que ainda não foi experimentado. Es-

tou diante disso: de uma poeta cuja frase alcança 
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mais cedo o que está mais adiante. É a imagina-

ção fazendo o seu trabalho para que a coisa ante-

vista seja dita/descoberta não antes e nem depois 

da hora: mas, como que a tempo e à hora. 

Mariana Campos nasceu poesia entre familia-

res e amigos poéticos, num convívio entre muitas 

artes. E não daria outra: à custa dos versos e da 

liberdade e da imaginação ela faz/descobre os seus 

e os nossos mundos reais e imaginados em poemas 

enxutos. Enxutos, sim, mas só porque as palavras 

permitem a precisão e a concisão. Há poetas que 

praticam isso. Mariana é uma entre eles.

Seguros e emocionantes e suaves e fortes, esses 

poemas de Mariana são música livre, livres para 

serem música. E são viçosos porque serão sempre 

luminosos. 

Uns anos mais à frente e teremos a confirma-

ção de que essa luz estará firme na pedra, na pra-

ça, nos morros, nos mares, na planície, no asfalto, 

nos cadernos, nos prédios, nos quintais e em tudo 

o mais que confirmará a alma poética de Maria-

na Campos.



15



16



17

uma coleção inteira

de selos cuidadosamente

pregados em uma carta sem destino

– beijos em um rosto que amei
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as unhas mal cortadas

de um chinês

desfiam um vestido

do mercado de sedas

– toco a pele fina dos velhos
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é noite – uma garça

circula o corpo de sua amiga

investigando

de que ângulo

lhe restou vida

– a Lua em volta da Terra

 



22



23

um animal fêmeo

que enfeita com sombra os seus cabelos de pedra

e de um rio a outro

transporta água

como se carregasse flores

– a primeira esposa de Murilo Mendes
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um dândi cavalga um centauro

e extrai ouro das lágrimas dos porcos

ele persegue,

desde a primeira vez que viu,

o sol

que se deita nas ilhas

– a procura do verdadeiro amor
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ladrão de flores

– cordeiro na pele de lobo
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o mímico tateia

um jardim e

o oferta

a uma pequena garota

– seus olhos automáticos debaixo dos lençóis
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um templo

erguido com plumas

sobre as costelas de adão

dispara,

habitualmente – às seis horas da tarde –,

silêncio aos lobos

– uma mulher solitária 
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uma velha

reclama em telefone público

a imensidão de jardins de ferro

os prazeres insensatos dos peixes

o retorno das ilhas ao continente palpável

enquanto

distraidamente penteia

os pelos de sua xoxota

– a delicadeza do sorriso de um vesgo
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de novo

essa noite

Narciso se deita

solitário

– o acasalamento dos camaleões
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Novíssimos poetas em sua primeira
 recolha impressa.

1 - Fernanda Morse

2 - João Gabriel Ascenso

3 - Liv Lagerblad

4 - Heyk Pimenta

5 - Sarah Valle

6 - Mariana Campos
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Impresso na gráfica Singular Digital, 
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