
3

LEONILDE LEAL

EMENTAS
DO DIA POÉTICO

NÓTUL/V
Yvette K. Centeno



ÍNDICE

NÓTULA
Yvette K. Centeno

11 a tua forma branca de dizer
12 na escrita obsessiva das vinhas
13 temperando os amieiros
14 momento ou impulso
15 os olhos azuis do corpo
16 iludidos com a ementa
17 e certos prazeres
18 mirabes
19 o arroz das árvores em floração
20 guerrilheiros em horda blindada
21 a energia do canto
22 no meio da fome de tudo
23 adormecido diariamente
24 repentinamente a imobilidade
25 pobres de aprumo
26 continuamos a comer
27 o deus iracundo
28 até o mar se retirar de vez
29 as palavras de raiva
30 nosso ar arruaceiro
31 a teia olhava as flores
32 essa solidão inquebrantável



33 num reino absoluto
34 nós, poetas das ameias

35 o canto de altíssimas vozes
36 morávamos na cidade da inércia e da

catalepsia

37 as longas pernas da chuva
38 falamos nós, as mulheres
39 apelos, apelos
40 a alma sempre enamorada
41 ondas de poder
42 evolando ao cosmos
43 o cisne na neve
44 orvalho da mente
45 a néfila
46 a rainha amarela
47 acreditávamos
48 entre a nuvem e o azul
49 o próprio rio
50 sequência repetida
51 o vento nunca varria
52 monumento colectivo
53 nada da primeira ordem
54 estou a falar de lá!
55 porém, já não usamos caravelas
56 ao barco da errância
57 o negativo de cada um
58 a despejar os sons
59 arabescos



60 um claro muro
61 procurar comida
62 proteínas, o fio de água

63 quando todas ás coisas
64 exemplar lealdade

65 vis-à-vis com anjos descaídos
66 sacudidas as migalhas
67 o morrer da aurora
68 adubámos nossas parcelas
69 os mirtos
70 agonizante quase
71 raflésia
72 rastilho de nevoeiros
73 agora me lembro
74 corpo, o veleiro
75 dias de repetição
76 quando revestíamos
77 choraste sobre o jacarandá
78 e os meus olhos
79 houve um lugar
80 das cores da palavra
81 as coisas do amor a repetir


