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Adri Aleixo

Nasceu em 8 de outubro de 1975, em Conselheiro Lafaiete, Minas 
Gerais, mas hoje vive em Belo Horizonte, onde atua como Profes-
sora de Português e Literatura. Possui textos publicados em sites e 
revistas literárias como Germina, Mallarmargens, Suplemento Lite-
rário de Minas Gerais, Zona da Palavra, Verso Aberto, O Relevo, 
entre outros. Gosta de brincar com a palavra escrita e falada e por 
isso adora ler poesias. Publicou, em 2014, Descaminhos, pela editora 
Patuá, e, em 2016, o livro Pés, ambos de poesia.
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M&M’S

Os filhos já não choram
nem pedem
olhos de chumbo e sílica

Passaram-se noites de argila
em que sonharam a casa moldada
o branco dos quartos

Na cozinha há um baleiro açucarado.
 
Eu temia esse tempo:
das flores de plástico 
das balas de enfeite.



15

MONJOLO

Um chão vermelho
de goiabas e cheiros me regressa

E assim meio rio meio córrego
eu tento dar-lhe fundo

Eu sei, pai
foi seu braço que fez o mundo
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Adriana Aneli Costa Lagrasta

Escritora e dramaturga do grupo Baila Comigo. Membro Corres-
pondente da UBE-RJ e Coletivo Marianas. Idealizadora do projeto 
Tempestade Urbana, comunidade que reúne artistas e trabalhos de 
várias partes do mundo. Ao lado de Chris Herrmann, é editora da 
página literária Boca a Penas. Formada em Direito pela USP e pós-
-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos Familia-
res. Lançou recentemente A Construção da Primavera.
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O GRANDE CIRCO MÍSTICO

Leio
apreendo da linguagem
comum e esquecida – ela também
o milagre possível

Leio seu espetáculo
pratos girando e regirando
corrida pelo picadeiro
lanças afiadas
ou bailarina alada
equilibrista no lombo do tempo

Arrasto correntes
mamute dissonante
arranco palavra aos pedaços 
– repito a prova
(a vida é um curso de ver
com olhos de ver
farejar
com olhos de ouvir
lamber os dedos após engolir o verso)

Minha voz falha
e falha em tudo
salvo na poesia que leio num tom infantil
blocos assimétricos
amarelinha de um pé só
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Falho em tudo
mas não falha em mim 
o poema 
que progride como doença 
tropeça na lona desmontada
mete a língua e retira
da boca
o substantivo e o verbo.
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