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Como se fosse  
um prefácio...

Prepare-se! Você está entrando na alma do mundo. 
Recomendo muita calma, espírito leve e asas treinadas para 

altos voos.
De preferência, escolha uma poltrona confortável, estique 

as pernas, tire os sapatos e respire fundo: já nas primeiras 
páginas você será abduzido para um universo paralelo e, à 
medida que se aprofunda nele, todo o peso do mundo real se 
esvairá e o reino da poesia se apresentará pleno por intermé-
dio de Nic Cardeal. 

Sede de céu é mais que um livro de poemas, é como se 
estivéssemos nadando em líquido quente, num aconchego um-
bilical, à espera de desaguar na foz. E, de repente, com um 
cordão de amarrar pacotes, conseguíssemos laçar uma estrela 
pelo cangote!

Comece alinhavando: Minha carne é fraca / – sou tecida /
em curtos pavios – / o fogo arde / a água invade / a beira é rasa 
/ o tempo é breve.

A esperança: Há um oceano de esperanças / morando nes-
te meu / – atual e provisório – / endereço de alma.

E sentimentos verdadeiros: A verdade arde / por dentro e 
por fora./ É verde a verdade./ Urge / Ressurge.

A poesia de Nic Cardeal é brisa e ventania. É sementeira e 
lavoura. É nascente e foz. É ao mesmo tempo tijolo e liberdade. 
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É a que nos leva a reconhecer a palavra transformada em 
sentimento ou a emoção em sinais gráficos. 

É a que nos faz olhar para dentro de  nós mesmos e nos re-
conhecer humanos, pois,  ao olhar do outro lado da margem, 
vemo-nos pelo lado de dentro.

Como se fosse um prefácio, este texto de apresentação pra-
ticamente foi escrito com as palavras e a poesia de Nic Cardeal, 
pois ela se basta. Cabe ao leitor iniciar a leitura, mergulhar 
nessas águas azuis com sede de céu ou voar no

Poema nosso de cada dia

Poesia nossa que estás na margem,
santificada seja a tua estrofe,
venha a nós o teu infinito verbo,
seja feita a tua rima
assim na mente
como no cérebro,
levando-nos em direção
à alma da utopia,
na exata medida da nossa necessidade.

O poema nosso de cada dia
dá-nos hoje,
perdoa nossa falta de palavras,
de sonhos,
de alegrias e escrituras,
assim como nós perdoamos
aqueles versos
que nos têm preterido
na exata dimensão
da nossa vã filosofia.
Não nos deixes
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cair na aflição
da palavra vazia,
sem contorno
ou fantasia.
Livra-nos, enfim,
da realidade nua e crua.
Amém.

Voa, poeta! Tal como o pássaro que lhe empresta o sobre-
nome, seu habitat são os espaços abertos para que seu canto 
seja sempre alto e forte!

Henriette Effenberger
escritora



na casa 
dos nossos 
dentros
Venho de uma longa saudade
Clarice Lispector
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Retrato 3X4

Quando criança 
minha mãe dizia: 
– estuda bastante, 
pra ser gente quando crescer! 
Não cresci muito, 
não sei dizer se consegui ser gente. 
Continuo tentando, confesso, 
dia a dia, passo a passo,  
às vezes bato de frente 
com a sombra que é tão minha, 
procuro verdades  
absolutas ou relativas, 
escondo vergonhas  
comuns ou pitorescas, 
não falo muito, 
(minha voz é um tanto esquisita), 
eu uso óculos, 
sinto muito, 
sinto o tempo inteiro, 
meu coração tem vazamentos diversos, 
não me contenho se gosto de versos, 
sinto a dor de poemas inteiros, 
quem me garante que estou do lado certo? 
Será que do avesso  
eu funcionaria direito, 
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e seria gente grande de verdade, 
assim sem dó nem piedade, 
nos conformes e nas medidas,  
bem nos moldes da realidade?

Quando criança  
meu pai insistia: 
– não precisa ter medo do escuro, 
um escuro é só uma luz apagada! 
Não adiantou quase nada, 
muitos escuros ainda me assustam, 
o maior deles está bem aqui dentro, 
estou à procura  
de uma luz que em mim se acenda, 
pode ser vaga-lume,  
lampião, vela de cera, 
lanterna, farol, fogueira, 
uma lua redonda ou meeira,  
só preciso me encontrar inteira! 
E se alguém souber  
de alguma asa perdida,  
em qualquer dia, a qualquer hora, 
faço bom uso  
sem receio e sem demora.

Quando criança  
eu nunca esquecia: 
só queria um vento, um tempo, um alento, 
um cordão de amarrar pacotes 
pra laçar uma estrela pelo cangote: 
luz pra sempre 
sem escuros na alma minha 
no sonho de ser gente.
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Era uma vez Eu

Era uma vez Eu. 
Não tenho a mínima ideia de como (ou quando) 
comecei. 
Não sei quando (ou como) vou terminar. 
Entre um momento e outro 
vou vivendo.
Não se trata de mim, neste corpo.
Não se trata de nós, neste plano.
Entrego à matéria o que lhe compete.
Faço minhas as palavras do vento.
Não se trata de tempo.
Tampouco de espaço.
Espaço e tempo se pertencem.
Universos mútuos.

Era uma vez Eu.
Longe daqui.
Tão perto.
Dentro.
Entre um ponto e outro não existo.
Sou vento.
Universos paralelos.
Entre o côncavo e o convexo
sou o canto do ângulo.
Na soma do quadrado dos catetos
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