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A poesia que me habita
Patricia Gonçalves Tenório

No prefácio de 15, vocês me verão explicando (um pouco) que, nos 
anos de teoria e até mesmo de ficção mais longa que o conto, a poesia 
me vinha como uma válvula de escape. E veio mesmo, porque os cin-
quenta poemas que compõem este volume foram selecionados entre 
quase duzentos.

A poesia para mim era sagrada no início da escrita. Não me con-
siderava poeta, nem mesmo escritora. Os poemas vinham de maneira 
dolorosa, como se rasgando as entranhas, de modo diferente dos contos 
que brotavam naturalmente – explico (um pouco) isso também em 13, 
meu décimo terceiro livro.  

Mas a poesia sempre esteve lá. Na forma como escrevo inspirada na 
música e no ritmo que ela direciona. Ritmo da música, ritmo da poesia. 
Está na imagem impactante, quer seja de um quadro no museu, um 
mendigo no meio da rua, quer seja um simples céu azul.

Assim como os românticos, a poesia vem expressar os desencontros 
do coração. Mas vem de maneira sublimadora – como acredito que é 
toda a minha escrita, tanto poética, quanto ficcional ou teórica.

O importante – ao menos para mim – é que o ser artista se expresse, 
e tente comunicar a quem lê a dor, a alegria, o amor, a surpresa que é 
viver.

E, de alguma forma, toque a pessoa que abre este livro agora, sente 
o aroma das páginas, o volume das letras impressas, o sibilar do que 
carreguei aqui no peito de 2013 até 2018, entre a teoria e a poesia, a 
vida e a arte. 
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Pê
Carlos Nóbrega

Será que a Poesia não se aquieta nunca, Será que por mais que ten-
tem bani-la deste mundo de mortos, quer dizer, dos zumbis em que ten-
tam nos transformar – e não conseguem exatamente por causa de mim, 
Poesia –, Quando menos se espera, tem sempre que aparecer uma louca 
que grita na praça, teimosa pra dizer: Ó, o meu nome começa com P, 
visse, eu sou a  Poesia e tô aqui, porque ninguém vai tirar facilmente 
o mar do mundo, a lua do céu e o sentir das pessoas, Podem ter certe-
za que eu, Patr, quer dizer, Poesia, sou uma mão desarmada apontada 
para a indiferença, E por isso ninguém me doma nem me põe em tro-
pas, Domesticar, nem pensar, eu sou mulher, tenho um ventre cheio de 
possibilidades, rebelde, viva, mentirosa e verdadeira, mas nunca falsa, 
Quer ver, me leiam, encontrem em mim o longo corpo que se cha-
ma incêndio, eu espanto os fantasmas, eu espanto os zumbis, eu res-
suscito os fantasmas-vivos, tanto faz que sejam os vivos-fantasmas, Eu 
ressuscito: Eu sou a Poesia.

O tempo, gente, não é dinheiro, essa frase de tolos, ele está  em meus 
cabelos, minhas unhas, minhas entranhas de ter dado filhos e de dar 
palavras, a Poesia, gente, faz muxoxos de nos ninar, nos fazer dormir, 
em paz, em paz, em paz, em desarmes, eu, Patr, quer dizer, eu, pes-
soa, estou cansada de odiar, desistida dessas guerras, dessas brigas ... 

O que eu faço é pegar a linha e costurar as palavras pra você, leitor, 
vestir sua alma com uma roupa nova, nem cara nem rica nem da moda: 
Nova apenas. Meu nome começa com a quinquagésima letra de todos 
os alfabetos, e que também é a primeira: Poesia. Patricia.
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A poesia não quer adeptos, quer amantes.
Federico García Lorca
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Mim mesis mesma
05/10/2013

Ouço Tom
E o tom acalma
As minhas células cerebrais
Ativadas
Esgotadas
Com as perguntas
Que um amigo fez

As perguntas
Que são apostas
Às respostas 
Que me fiz um dia

E quem diria
Que da música do maestro
Em mim brotasse a letra
Aquela embalsamada
Em óleos ancestrais

Que flutuava e flutuava
Pelo espaço
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Na terça-feira
04/03/2014

O louco
Gritou na praça
E eu aqui
Juntando os pedaços
Do meu carnaval

Arlequim
Colombina
E uma pequena menina
De tranças ainda
De óculos ainda
A fantasiar
O amor-encantado
Em forma de gente
Em forma de tempo
Anunciando
A quarta-feira de cinzas
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Ariana
07/03/2014

Das cinzas
Se ergueu a 
Bela
Ela
Que provou a mais
Amarga hora
Agora
Sente a brisa
Acarinhar o rosto
Brincar com
Os cabelos rubros
Preparando a alma
Para navegar a vida
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(meta)ficção*
12/03/2014

Ela escrevendo a carta
Escrevia a vida
E temia 
Cada palavra em seu lugar

Contava as sílabas
Feito uma parábola
Que de carne
Se fez veias
E pulsou 
Explodindo as células

Rotas
Envelhecidas
As rugas transparecendo
Na mão que escreveu
Palavras
Escreveu a vida
E temia
Cada palavra em seu lugar

* (diante da imagem de Escher, “Drawing hands”, 1948, litogravura)
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Mesa de dissecação*
02/04/2014

O pôr do sol bateu em mim
Feito alma reticente
De algum herdeiro meu

Trouxe o espírito da noite
Que imprimi no corpo
Em forma de estrela cadente
Em forma de um sinal doente
Que o médico extirpou

Meu ventre está cheio
De mil possibilidades
E apenas o verso
Lúdico
Único
Crente
Descortinará o sol
Que agora nasce em meu umbigo

* (diante da imagem de Gunther von Hagens, plastinação do corpo humano)
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Pecado é não escrever poesia
26/04/2014

Pego a linha 
E vou costurando 
As palavras
Prego no peito
E brota sangue
Entre as letras
Entre os signos
Entre-sentindo
O que não sei explicar
Nem dizer
Apenas roçar 
O corpo das palavras
Nesta mão que escreve
Porque
Pecado é não escrever poesia
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Quebra-cabeça
10/05/2014

Perder a via
Por dizer a palavra
Me fez saber
A experiência da fome
A mais extrema pobreza
De sentido
De razão

Ter razão
É ter a vida inteira
Um boneco de madeira
Nas mãos
E nunca ser 
Um menino de verdade

Vou sair para o mundo
Vou esquecer o passado
E fazer-me novamente
Cada peça em seu lugar
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Casse-tête
10/05/2014

Perdre la manière 
Pour dire le mot 
Faites-moi savoir 
L’expérience de la faim 
La plus extrême pauvreté 
De sens
De raison 

Avoir raison 
C’est avoir dans une vie entière
Un mannequin de bois 
Dans les mains 
Et jamais être
Un vrai garçon

Je pars pour le monde 
Je vais oublier le passé 
Et me faire de nouveau 
Chaque pièce en place
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E as joaninhas não mentem
30/06/2014

Pediram
Para eu contar
Meu segredo
Mas um segredo
É uma pétala
De flor
Que ao se revelar
Morre
Que ao se contar
Mente

Não sei mais
Mentir de verdade
Com asas de borboleta
Caules de girassol
Então pergunto
Às joaninhas
Que habitam
Cada um de nós
Como se faz
Poesia?
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Deita no meu ombro amigo
03/07/2014

Nos encontramos
Meio por acaso
Meio por destino 
Para falar de
Vida 
Amor
Poesia

São tantas
Estórias
De ninar acordado
Tantos sonhos
Começando
Devagarinho
Devagarinho
Até se chamar
Amizade
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Elipse narrativa
11/07/14

Feito a lua
Quando plena
A maré rasa
Quando nova
A maré cheia

Vivo assim
Cíclica
(melhor)
Elíptica
Deixando você
Preencher
Meus espaços
Vazios
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Um presente de rei ou o lobo da estepe
19/07/2014

Dizem que o amor
É para os loucos
É para os poucos
É para os bons

Você me deu
Uns poemas assim
Do tamanho
Dos meus sonhos
E eu aqui
Com o seu presente
Embrulhado em jornal

Para lembrar
Que a vida é
Tão pequenina
Que o meu tempo
De menina
Transparece agora
Nos seus olhos de cristal
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Átila
24/07/2014

No alto
Do castelo eu vi
Teu nome
Incrustado na
Rocha

Não era Pedro
Não era Paulo
Para rimar 
Com o meu
Patrícia
Que é da pátria
Mas não tem pátria

Tua estória
(Re)contei
Milhares e milhares
De vezes
Aos animaizinhos
Da floresta

Com medo 
Que um dia
Eu esqueça
Que o teu braço 
Tocou o meu
E eu fui feliz
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De volta para Catende
02/08/2014

Entre Recife
E Maceió
Posso ocupar
Dois lugares
E ao mesmo tempo
Não pertencer a
Nenhum

Passa o tempo
Passam os mares e os rios
Que inundam
As areias
Os manguezais
E deixam
Esse gosto de
Saudade
Do que eu fui
Menina
Do que eu sou
Mulher
Desaparecendo
Na fumacinha
Do trem a vapor
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A Rainha de Sabá
18/08/2014

Queria ter
Outra vida
Em que pudesse
Ser
Eu mesma
E somente
Amar

Estou cansada
Dessas
Guerras
Estou cansada
Dessas
Brigas
De quem é melhor
Do que
Ninguém

Estou cansada
De odiar
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Terceira carta aos Coríntios
19/08/2014

O “se”
Não existe
Ou ao menos
Não existe
Quando tenho
De escolher
Entre a
Direita
Entre a
Esquerda
Quente ou 
Frio:
Morno, eu vomito

Pudera
Todo ser pensante
Tomar
Um caminho
Sem nem
Olhar para trás
Sem nem
Arrepender
De ter
Caído do cavalo
E passado a
Enxergar o mundo
Com as próprias
Pernas
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Era uma vez... Um nome ou a teoria da tradução
06/09/2014

Traduzir
Um poema
É transformar
Uma pétala 
Em flor
Virar
Revirar 
Os dois lados
De uma mesma
Moeda
E não encontrar
O sentido 
Justo
A palavra
Correta
Apenas
O roçar de letras
Embalsamadas
Em óleos
Ancestrais
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Era una vez... 
Un nombre o la teoría de la traducción
06/09/2014

Traducir 
Un poema 
Es transformar
Un pétalo 
En la flor
Girar
Voltear 
Ambos lados 
De la misma 
Moneda 
Y no se encuentrar 
El sentido 
Justo 
La palabra 
Correcta 
Sólo 
El roce de letras 
Embalsamadas
En los aceites
Ancestrales
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1969 ou magma ou a origem do poema?
16/09/2014

Nasci
Quando o homem
Foi para a 
Lua
E nunca mais
Pus os pés no chão
Vivo a sonhar
Com um mar de estrelas
Um mar de palavras
Que se juntam
Num mesmo leito
Mesmo oceano
De sentidos 
Até atingir
O centro da
Terra
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¿1969 o magma o el origen del poema?
16/09/2014

Nací 
Cuando el hombre 
Fue a 
Luna 
Y nunca más 
Puse los pies en el suelo 
Vivo al sueño 
De un mar de estrellas 
Un mar de palabras 
A unirse 
En un mismo lecho
Mismo océano 
De significados 
Hasta llegar a
El cientro de la
Tierra
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Harmatia
06/10/2014

A palavra
Cortou
O silêncio
De maneira
Inexorável 
Impraticável 
Impossível 

Pai e mãe
Ensinam
A alcançar montanhas
A descer ladeiras
E nos deixam
À beira do abismo

Onde
Construímos pontes
Nos esfacelamos 
Nas pedras pontiagudas
Abrimos 
As nossas asas
E saltamos 
No primeiro escuro
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A ostra e o vento [revisitado] 
ou eu sou Emily Dickinson
30/10/2014

O amor
Que não se tem
É feito
Uma pérola
Entocada
No mais
Fundo oceano
Na mais
Fechada ostra
Que o homem
Jamais tocou
Que o vento
Jamais roçou
Na minha 
Santa filosofia
Na minha
Pura ideologia
De somente
Amar
À distância
À perigo
Nesta pérola
Encoberta
Pelo musgo
Que agora
Cala
As nossas bocas
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(sem)timento
02/02/2015

(não) sinto
Nada
Só as palavras
Ocas
Entorpecidas
Do meu corpo
Mudo
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To my dearest enemies or still Alice
13/03/2015

I’m loosing
The time
To say goodbye
I’m finding
Myself
Alone at night
Trying to remember
What we did wrong
What sad words
We could have told
We could have saved
To another day
To another life
’Cause in the extreme
Hour
Of our death
We won’t forget
The love we gave
The love we get
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Domingo da misericórdia
11/04/2015, 08h51

“– Estou mais
Para São Pedro
Do que
Para São Paulo” – 
Ao padre
Confessei
“– Como assim?” –
Me perguntou
O padre
Com a batina
Arrastando
Em plena
Confissão

“– Porque em São Paulo
Eu abraçaria
Aquele que 
Me feriu
Aquele que
Cuspiu no rosto
Rasgou-me as vestes
E repartiu com
Os três guardas
Em São Pedro
Eu negaria
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As três vezes
Ainda mesmo
Antes de o galo cantar

Em São Paulo
Há caridade
Em São Pedro
As pernas
São todas bambas
As culpas
São todas nossas
Que ao ombro
Cristo levou
Que nas chagas
Expiou
E lavou
E limpou
Os nossos tão grandes pecados”
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(entre)textualidade
30/06/2015

Acordo
Em meio-à-noite
Com a
Luz a guiar
A ponta
Dos meus dedos
Tecendo palavras
Costurando frases
E o poema
Em mim nasce

Feito amor 
De primeira vez
Feito quando abres
O presente
Que embrulhei
Em papel-jornal
E descortinas
Um sorriso
E realça
Em tua boca
O verso que busquei
E lutei
E forjei
Entre os meus dedos
Nus
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No Theatro São Pedro
19/03/2016

Que o sonho
Não se transforme
Em velho
Vai e vem
Do dia a dia

Que a hora
Em mim
Apague
Qualquer impressão
De angústia
Qualquer invasão
De penúria

Aposto 
Num texto bom
Que há de vir
Entre uma linha 
E outra
Entre uma palavra
E o som
Da minha própria 
Voz

Até 
Imaginar-me 
Nua
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Diante da
Plateia escura
Dos meus 
Ais
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Os dois lados da minha moeda
19/06/2016

Quando a vejo
Ao luar
Parece uma serpente 
Que por algum desvio
No destino
Perdeu o poder
De matar

Brilha a lua
Brilha a minha
Face obscura
Por saber
Que existe
Uma saída
Por sentir
Que insiste
Uma ideia
De vencer 
Um pouco mais
De mim mesma
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Como nasce uma personagem?
28/06/2016

A paciência 
Encaracolou-se
Nos meus
Cabelos vazios

Fez perder
Os sete mares
Fez passar 
Os mesmos rios

E não sou
Mais a mesma
De doze anos
Atrás
Quando peguei
Papel e lápis
E desenhei
Pela primeira vez
Os contornos 
De Manoela
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A palavra é outra história
11/07/2016

Você disse uma
Palavra
Que não me
Emociona mais
Que não me
Transporta mais
Aos cenários
Inimagináveis
Aos terrenos
Insuperáveis
Onde tudo
Se desfaz

Aprendi com a
Palavra
O limite
Do dizer
O portal
De outro mundo
Em que escondo
Os meus ais
Em que encontro
A minha paz
Onde o 
Eu
Se faz
Você
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Jardim de infância
29/07/2016

Queria
Escrever um poema
Que falasse
De outras coisas 
– A árvore, o sol, as paisagens 
Que habitasse 
Um outro tempo
– O futuro, amanhã, algum dia

Mas eu fico 
Aqui
Pensando
Os mesmos versos
Do passado
No mesmo chão duro
Do presente
Em que os sonhos
Não voltam
Mais

Então decidi
Fazer
Uns versos
Assim
Bem enviesados
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Assim
Meio por acaso

Para quem sabe
Eu encontrar
Aquela menina
De antes
E dizer
Baixinho
Em seu
Ouvido
Que tudo
Valeu a pena
E com ela
De mãos dadas
Brincar
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Quem escreve não se cansa de buscar
06/08/2016

Se eu fosse um
Passarinho 
Esqueceria as
Folhas mortas
Do passado
Arrancaria as
Ervas daninhas
Do presente
E passearia
Suavemente
No céu azul

Mas como
Não sou um 
Passarinho
Vivo à cata
De migalhas
Vivo em busca
De palavras
Assim
Pequenininhas 
Que possam
Traduzir
Por um segundo
A imensidão
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De eternidade
Presa aqui
No meu peito
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2016, o ano que não acabou
03/01/2017

Levantou
Em mim ontem
Uma grande agonia
Uma imensa poesia
Feito não lembrava
Mais

Uma mulher vestida
De branco
Um país todo armado
Uma vida preparada
Para deixar de existir

E eu aqui
Com as minhas
Palavras
Essas pedrinhas
Brilhantes
Esses pequenos
Diamantes
Que se esvaem
Em minhas 
Mãos

Feito um ano
Que passou 
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Feito um sonho
Que acabou
E que nunca volta
Mais
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O eterno retorno ou Zaratustra
08/01/2017

Meu rosto
Jovem
Quem diria?
É um rosto
De alguém
Antigo
Que habita
Aqui dentro
Do peito
Aqui preso
No tempo
Que já não 
Existe mais

E existe
Nos cabelos 
Dos meus filhos
No andar 
De minha filha
Uma reencarnação 
Que já não 
Acaba mais

E acaba
No livre-arbítrio 
De um
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Naquela escolha
De outra
Que já não
Sou eu mais

E sou eu
A cada instante
E são eles
Independentes
Feito me tornei
Um dia
Bem diante
Dos meus pais
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Álbum de família
01/02/2017

Cercada
Por animais
Eu me acordo em
Fevereiro

Lembro
Da menina de óculos
E meias 
Até os joelhos
No primeiro 
Dia de aula

Ela me diz
Algum segredo
Em voz baixa
Eu presto
Atenção 
Para captá-lo
No ar
Para sorver
Na ponta 
Dos dedos
O que fui
Outrora
Moldar em 
Barro
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E transmutar
Em personagem 

Já fui
Princesa 
Sacerdotisa 
E jornalista
Agora sou
Uma simples 
Escritora
A catar
Conchinhas de palavras
No mar aberto
De Maracaípe
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Triplo presente
16/05/2017

Tempo morto
Aquele de
Se esperar
E nunca
Alcança
Aquele de
Ver o mar
E não enxergar
A paisagem 
Aquele de 
Abrir os olhos
E não ter
Porque viver

Tempo torto
Que vive
Embriagando
As minhas buscas
Que traça
A imensidão 
Do meu destino
E me deixa
Parada entre os caminhos

Tempo solto
Que faz
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Endoidecer 
Os meus ouvidos
Que floresce
Nas saias de meus vestidos
E concede
Um pouco de paz
Um pouco de amor
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Essência de baunilha
12/05/2017

Ontem
Recebi 
Uma carta de recusa
Do seu amor
Para mim

Ontem
Percebi
Uma fraqueza no corpo
Quando menos
Esperava
Em um dia
Ensolarado

E eu nem
Queria saber
Para que 
Serve mesmo
O aceite
Para que 
Vive assim
O sujeito 
Em direção 
A um objeto

Hoje
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Concebi
Um amor
Bem diferente 
Um face a face
Prudente
Em que amo
Mais a mim
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Simplesmente 
10/06/2017

As mãos livres
De Alice
As mãos livres
De quem busca
Sempre o outro
Mas o outro
Não está ali
No seu lugar

No seu sentir
O mundo
De maneira
Poderosa
Feito um rio
Caudaloso
Que não pede
Licença
À pedra
Para passar

Alice
Vai assim
Descobrindo
Vai assim
Intuindo
Que amar
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É a única
Saída
Neste mundo
Poderoso
Nesta vida
Caudalosa
Que não pede
Licença 
Para jorrar

Então sai
No meio da chuva
No meio da rua
Feito uma criança 
Pequena
Com as mãos livres
Sem buscar
Mais o outro 
Com o coração 
Aberto
Para simplesmente 
Amar
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Para que fazer poema?
06/07/2017

No quarto escuro
O poema
Me escapou
Feito um menino
Peralta
Que se esconde
Atrás da porta

Eu chamo
– Menino, menino!
Vem cá!
Ele ali  
Escondidinho
Com os versos
Embrulhados
No estômago

Com a música
Farfalhando
Em seu ouvido
Me atraindo
Ainda mais
Ao personagem 

O menino
Me escapou
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Feito um poema
Me iludiu
Feito um romance

E agora
Sigo catando
Um conto
Para ter
Com o que viver
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A trégua
10/07/2017

Uma água de coco 
Um sonho nas mãos
Mas o sol
Se esconde por trás da
Chuva
E posso ouvir
A terra cantar
Da terra brotar
Flores particulares

Ainda ontem
Andei meu primeiro passo
Doei meu primeiro beijo 
E nem parece
Que o tempo passou
Ou passou
Nas gotas grossas de
Chuva
Que mergulham
Em meus cabelos
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Balada do amor primeiro
04/08/2017

O amor dói
E me aparece
Fragmentado
E se arrefece
Desfigurado 
Neste quarto
Ao pôr do sol

Ao pôr do dia
Tudo parece
Escuridão
Tudo esmorece
Por entre as
Sombras
Aveludadas
Do eu antigo
As nuances
Ásperas
Do eu de agora

O amor dói
E dói em mim
A constatação 
E arranha em mim
A garganta quando
A frase
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A palavra
A sílaba
Sai direto
Dos pulmões

Mas nasce 
Sempre
Um novo dia
E o amor se
Renovará
E o amor 
Inundará
Os recantos mais escuros 
Suavizando
As nuances
Ásperas
Do eu de agora

Nas lágrimas 
Que ampliam
O meu viver
No som dos pássaros
Que me confortam
Na luz do sol
Que aquece
Os meus sentidos

O amor dói
E vai embora
E o sol chega
Ao meio-dia 
Prometendo
Suplício e dor
Ao pôr do sol

Mas vem a
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Brisa
E me acalma
O vento suave
E me perdoa
E posso hoje
Por uma noite
Dormir em paz
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Flores raras
16/08/2017

O poema
Gritou comigo
Lutou
Bradou
Para que
Eu não o deixasse
Preso
Na gaveta

Veio o vento
E o espalhou
Nos quatro cantos
Do planeta
A semente
Lutou
Brotou
E nasceram
Flores raras
Poemas em folhas
Claras
Iluminando o meu
Dia
Aliviando a minha
Noite
E me fazendo
Dormir
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Palavras de coração partido
30/08/2017

O teu olhar
Me atravessa
Feito um espelho
E não me deixa
Reverberar
O que trago
De melhor em mim

Viro e reviro
O pensamento 
E só encontro
Estrelinhas de
Palavras
Soltas pelo chão

Junto as palavras
Junto os cacos
De espelho quebrado
Após o teu olhar
Após a chama extinta
De um poema
Morto
Que eu mesma
Não tive a coragem 
De escrever
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Ciranda
07/09/2017

O tempo
Entra em
Meus cabelos
Entra em
Minhas unhas
E não me deixa 
Escrever
E não me permite 
Viver
Uma coisa de
Cada vez

Engano o 
Tempo
Passeando
No parque
Brincando 
Com meus 
Filhos
Quando eles
Ainda
Não sabem
Andar
Não sabem
Viver
Uma coisa de
Cada vez
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Hoje
Decido
Viver o tempo
Como se
Estivesse do meu lado
Como se
Fôssemos velhos amigos
E soubéssemos brincar

De viver o
Tempo inteiro 
Sem passados
Nem futuros
Uma fresta
De luz 
Que ilumina
E queima
E se extingue 
No exato momento 
Que escrevo
Este poema
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Nasce o verso em um filho meu
24/09/2017

Um filho
É uma semente
Em flor
Que vai
Crescendo
Crescendo
Até tornar-se
Árvore frondosa

Assim 
É o poema
Vive
Encarcerado
No meu ventre
Até colhê-lo
Em minhas mãos
Deixá-lo
Escorrer
Entre os meus dedos

Para desenhar
Estrelas
No papel
E sonhar
Planetas
Em um verso
Redondo
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Inteiro
Intenso

Como se
Desse à luz
Neste exato
Momento
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Eu tive um sonho
27/09/2017 

A dor invade
O meu pé direito
E me faz
Acordar do sonho
Que eu não sonhei

Um pé-direito
Tão alto
Que me falta
Espaços 
Para sonhar
Instantes
De compreensão 

E entre
O sonho e o real
A vida e a morte
Percebo
Que o meu corpo
É
Matéria de oração
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Fiumicino
04/11/2017

Espantei os fantasmas 
Com a palma da
Minha mão
Lutei
Calei
Toda palavra
E as fiz
Obedecer à
Escrita
E as pude
Transparecer
No papel
Em branco
Sob o ritmo
Do grafite
Sob o fluir
Da tinta
Preta
Como se fossem
Cartas 
De um grande 
Amor

Pudera
Enfeitiçar
Os leitores
Persuadir
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Os ouvintes
De que 
Não narro
A minha 
Dor

E narro
A dor
Inteira
Que trago 
Quieta
Em meu peito
Que guardo
Muda
Em minha língua 
Transformada
Transmutada
Em furta-cor
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Arabella em apuro
10/11/2017

De Arabella
Se aproxima
O fim da sua estória
O fim da narração 
Em terceira pessoa 
Que ficcionaliza
A vida do autor

A morte do autor
Está em cada linha
Está em cada palavra
Contada
Narrada
Derramada
Na tela do computador 
Nas letras do teclado
Que protegem o eu
Do outro
E permitem imaginar
E concedem aproximar
O fim de uma estória 
A bordo de um avião
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Laura e os rouxinóis
10/01/2018

Levitava
Os pés do chão 
E não sentia
O tempo fluir
E não pedia
Para o tempo parar
Pois sabia
A imensidão 
Do seu segredo

Passa o tempo
E a menina
Em mulher
Transmutou
E a mulher
Outros
Do chão elevou

E colocou no centro
Da vida
A imensidão 
Do seu segredo 
Chamado
Amor
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Abriu as portas do infinito*
07/04/2018

O mito
Abriu as portas
Do meu coração 
Aflito
E fez explodir 
As cores do
Arco-íris 
O ritmo do
Tambor
Até acalmar
E acalmando
Esse longo
Corpo
Que se chama
Amor
 

* após o II Encontro dos Estudos em Escrita Criativa – Recife – PE. 
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Até meu céu nascer azul
31/05/2018

Carrego 
As frases
Inacabadas 
Os sonhos
Por vir
Uma estrela
Cadente
Caindo
Em minha mão
Ainda quente
Ainda cheirando 
A jasmim
Até brotar
No centro
Uma palavra
De cor
Azul
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Ícaro fala
04/08/2018

Tento
Me expressar 
Na folha 
Plissada
Luto
Por derramar
O que sobra
Aqui no peito
O que inscrevo
No papel
Pautado
Feito corte
Na pele crua

Feito toque
Na pele nua
Nasce assim
O poema
Abrindo as asas
Da página 
Em branco
Como se estivesse
À beira
Do precipício
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A partícula de Deus
15/09/2018

Não fugir 
Das minhas perdas
Enfrentar 
Os obstáculos 
E mesmo assim
Considerar-me
Só

Como vim
À vida
Como voltarei 
Ao mundo
Das palavras

E me tornarei
Pó
Vestígios de sentido
Que a minha mão
Tomou papel e tinta
E reverberou no universo



e Pa-
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PATRICIA GONÇALVES TENÓRIO ou
“VOU FAZER UMA LOUVAÇÃO”

Patricia que era Tenório
Quis assumir-se (Gonçalves):
Os parênteses, entraves
Ao sobrenome notório?
Ocultam-no ou o ressaltam?
Destacam-no ou o sotrancam?
— Se distinguem se atravancam
Se rasuram ou se exaltam
Sei é que a poeta revisa 
A grafia e sem receio 
Assina sem entremeio
O todo nome: Patricia
Gonçalves Tenório como 
Quem descobre que aceitar
Seu inteiro nominar
Implique forma de assomo,
De subida — ou descensão —
A si Autoacolhimento
De si Autochamamento
Sim Autoproclamação
E Patricia proclamou-se
Gonçalves Tenório qual
Dissesse “sou eu bem ou mal”
Qual afirmasse “é quem sou”
Qual acatasse um passado
Que era seu e não queria
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Qual com esse nome de pia
Realizasse o batizado
Pelo qual viera a ser
Patricia ela mesma e só
Patricia sem contras, pró-
-Patricia — para valer

Quantos podem declarar
“Parti tem muito mas vim 
E alcancei chegar a mim”?
Quantos o vão alegar?
Patricia o fará porque
Soube e sabe nomear:
Aprendeu consigo e há 
De mostrar-nos o abecê

*

De Patricia o abecedário
Fez-se aos poucos soletrar
Do romanesco ao versar
Num dizer múltiplo vário:
De sistemas a analista
Encaminha-se à ficção 
— Que grande transformação!
Para as Letras, que conquista!
Usa Lentes Cor-de-Rosa
E adentra o mundo do conto:
“Quero agora escrever” — Pronto!
Ei-la autora, toda prosa...
Com a Gazeta de Alagoas
(Na Coluna Opinião)
Mantém colaboração
E sua palavra ecoa;
A palavra é recidiva:
Acadêmica teoria
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Narrativa ou poesia
Sempre Escrita criativa

*
 
E enceta-se a escrita por
Biografia em romance
A existência a luta o elance
Do eternizado Major;
Da historiografia à fábula
E era uma vez Ariana
A que busca soberana 
O amor dos idos da tábula
Ao século XXI:
Porquanto sonhem inventem
As Joaninhas Não Mentem
Não mentem de modo algum;
Terceiro livro não tarda
E a seguir Patricia espalha
Os gêneros, esmigalha-os
Em Grãos, seus grãos de mostarda:
Misturam-se em sucessão
Difusa contos poemas 
Crônicas entimemas — 
Ordem? A da intuição

A mesma que não define
A Mulher Pela Metade
Fragmentada identidade
De (?) Séphora Lamartine;
E como se num desdobro
Da incontida atividade
Patricia dá liberdade
A publicação em dobro
Diálogos e D’Agostinho:
O primeiro porque texto
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É espécie de pretexto
Pra se bater um papinho
Com um lugar recordações 
Com o que será — e o segundo
Também diálogo profundo
Com o santo das Confissões;
Mas brotam-lhe asas pagãs
E Patricia revoeja
Com Ícaro e com este almeja
Ir ao astro das manhãs...
Tão alto voa seu dizer
Atravessa continentes
Troca de língua entrementes
Em contínuo transcender
Repousa em Paris, Sans nom
(Fǎrǎ nume na Romênia)
E depois sem pedir vênia
Muda velozmente o tom
Acreditando oportuno
Numa nova cabriola
Flertar com a língua espanhola:
Nasce Vinte e um /Veintiuno;
Porém após visitar
As terras de mar-além
Patricia retorna e vem
Predisposta a habitar
A Cidade Virtual
De um Espaço Imaginário
A fazer aniversário
No Pré-Tempo Original

A Menina do Olho Verde
A Menina Inaugural
— Manoela — ela é a Ancestral
A quem podemos ver de
Volta em Letícia futura
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A bisneta que será
O propiíssimo avatar
De uma Patricia vindoura
A Patricia por devir
A que se descobrirá
Poeta e se entregará
A tecer tramar urdir
Outras diversas estórias
Como uma desaprendiz;
A Patricia que nos diz
Tanto de suas memórias
Recriadas reeditadas
Trespassadas pela verve
De um farto sentir que ferve
E as devolve ressonhadas
A Patricia que escapole
Da vida à fugacidade
Ao dar-se à perenidade
De obra que não se estiole:
Aproxima-se o meio-dia
Vêm soando as 12 horas
Da meia-idade — e os agoras
São mais e mais agonia;
São mais e mais aflição
Os anos que se acumulam
Os brancos fios que pululam
E assustam com a aparição

Mas Patricia se renasce
A cada nova escritura
Em cada livro ou criatura
Em que apresenta a outra face
Patricia sim se reinventa
E por isso comemora
— Pura impermista escritora —
Sua chegada aos cinquenta
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*
Quinze obras, quinze volumes
Quinze raros testemunhos;
Pro 14, este rascunho
De Posfácio vindo a lume
Este poema-homenagem
Terminado em louvação
Colagem-celebração
Louvamento-bricolagem
Montagem “Quebra-cabeça”
“(Entre)textualidade”
“(Meta)ficção” “de verdade”
“Em seu lugar” “cada peça”
“O que não sei explicar”
A “Narrativa” em “Elipse”
“Colombina” “Laura” “Alice”
“A Rainha de Sabá”
“Flores raras” “Harmatia”
“O Silêncio” “Impraticável”
“De maneira/ Inexorável”:
“Como se faz/ Poesia?”
E assim concluo meu laurel
Meu tributo-instalação
Menagem-combinação
“O que inscrevo no papel”

Louvo Patricia a mulher
Louvo a mãe a romancista
A pintora a jornalista
Louvo Patricia qualquer
Louvo Patricia-Ariana
A teórica blogueira
Louvo a doutora a viageira
Patricia pernambucana
Patricia que canta e rima
Patricia que faz teatro
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Patricia em cinquenta atos
Patricia que é minha prima
Louvo Patricia-Letícia
Louvo Patricia-Manoela
Louvo Patricia-Arabella
Louvo Patricia-Patricia!

Alves de Aquino, também dito 
O Poeta de Meia-Tigela,

abril de 2019.

, O re-
trato 

de Do-
rian 

Gray, 
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* Patricia Gonçalves Tenório (Recife-PE, Brasil, 1969) escreve poesias, 
romances, contos desde 2004. Tem treze livros publicados: O major – 
eterno é o espírito, 2005, biografia romanceada, menção honrosa no 
Prêmios Literários Cidade do Recife (2005); As joaninhas não mentem, 
2006, fábula, melhor romance estrangeiro da Accademia Internaziona-
le Il Convivio, Itália (2008); Grãos, 2007, contos, poemas e crônicas, 
prêmio Dicéa Ferraz – UBE-RJ (2008); A mulher pela metade, 2009, 
ficção; Diálogos, contos, e D´Agostinho, poemas, 2010; Como se Ícaro 
falasse, ficção, prêmio Vânia Souto Carvalho – APL-PE (2011), lança-
do em novembro de 2012. Em 2013, recebeu o prêmio Marly Mota, da 
União Brasileira dos Escritores – RJ, pelo conjunto de sua obra, e lançou 
em Paris Fără nume/Sans nom, poemas, contos e crônicas em francês e 
romeno, pela editora romena Ars Longa. Em 2016 lançou pela editora 
espanhola Mundi Book Ediciones, Vinte e um, uma coletânea bilíngue 
de vinte e um contos escritos entre novembro de 2011 e janeiro de 2014. 
Em outubro de 2017 recebeu o Primo Premio Assoluto por A menina do 
olho verde (2016) da Accademia Internazionale Il Convivio, traduzido 
para o italiano por Alfredo Tagliavia e publicado pelo IPOC – Italian 
Paths of Culture. Defendeu em 17 de setembro de 2015 a dissertação 
de mestrado em Teoria da Literatura, linha de pesquisa Intersemiose, 
na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, O retrato de Dorian 
Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial, agostiniano e prefigural, 
sob a orientação da prof. dra. Maria do Carmo de Siqueira Nino, publi-
cada em 2016 pela Novas Edições Acadêmicas/Omniscriptum GMBH 
& Co. – Saarbrücken, Alemanha. Defendeu em 8 de outubro de 2018 a 
tese de doutorado em Escrita Criativa no Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS) Doze horas: o mito individual em uma autobioficção, sob a 
orientação do prof. dr. Luiz Antonio de Assis Brasil, publicada como 
12 horas, juntamente com 7 por 11 (seleção dos livros anteriores),  13 
(contos), 14 (poemas) e 15 (ensaios) em novembro de 2019. Contatos: 
patriciatenorio@uol.com.br e www.patriciatenorio.com.br.
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