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Júlia de Carvalho Hansen (São Paulo, 1984) | 
Poeta, astróloga e uma das editoras da Chão da 
Feira. Tem alguns livros publicados no Brasil e 
em Portugal, sendo o mais recente deles Seiva 
veneno ou fruto (Chão da Feira, 2016). 

 
 

quatro poemas do destino do mar 
Do livro alforria blues ou Poemas do Destino do Mar 
Edições Chão da Feira, Belo Horizonte, 20I3. 

 
 
 

XII 
Acordei em Lisboa com o barulho de abrirem 
um lençol molhado no céu 
e tentavam arrastar as colinas para o rio. 
Ao meu lado desenhavas 
as linhas de um mar apavorado 
mas grande demais para fugir. 
 
Guardo junto a outros. 
Tudo o que me importa. 
Há uma caixa ali 
do lado esquerdo de quem está comigo 
onde estão quantos instantes iguais 
gravados nos milhares de fotografias 
digitais pelos turistas no mundo agora 
e eu. Tão madura, tão rude, inconstante 
cinquenta mil doçuras que te apavoram 
cinquenta mais cinquenta mil e duas paisagens com uma pessoa em frente. 
Ícone, um totem do igual 
queimado pelo vermelho do sol. 
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Ou que quer dizer isso? 
Esse lugar que desaparece com uma chuva fria 
os quatro dias dados aos combatentes do entretenimento 
seus pés que incham, desacostumados a andar 
e clicam. Para a tia que ainda existe, uma empregada atenta 
tua mão distraidamente na varanda da minha mão. 
 
Como o vento grava em uma roupa 
um alvo é só um vulto. 
Que quer dizer isso? 
Um beijo, dado 
mais tarde. 
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XXIV 
Então olhei pro mar e disse: 
tua umidade não me impressiona 
as cavidades do meu corpo 
contigo dividem 
a salina memória do futuro. 
A começar pelo coração 
granito da tua sístole-diástole 
o recorte verde onde acaba a praia 
e recomeça o teu dia a dia. 
Sou incapaz de assustar o caminho de alguém 
mas tão facilmente 
vou ferir a fera que vive em ti. 
Posso fazê-lo em sonoridade. 
Mergulhar 
dentro do meu tórax 
vivem canivetes que te assaltam 
quando respiro 
o amor que não me dás. 
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XXV 
Quem fundou esta cidade 
foi fundo o suficiente? 
Quem veio por aqui primeiro 
será que eram dois ou vinte ou duzentos 
estavam armados 
com mais fome do que fé? 
Calcularam pelos astros 
Ou vinham tranquilos 
gestantes do acaso 
nem se noticiaram a notícia da nova povoação 
foram percebendo aos séculos que ficavam, dias 
após 
que a cada noite dormiam 
todo solo tem um ímã que nos puxa ou repele 
Ou a cada noite dormiam mais tarde 
de tão próximos uns dos outros que estavam 
começavam a se identificar uns com os outros 
até que de outros viraram os mesmos 
um povo, uma língua, uma situação, 
porque tinham tanta noite por fazer e por falar 
Que brigavam 
por honra e tédio, 
nasceu a cidade. 
E bebiam vinho? 
E comiam batata? 
Só muito mais tarde amuraram 
Notaram que o cume os defenderia? 
Ou subiram pelo esmero da montanha 
e as lavadeiras reclamariam 
de ter que viver ao topo e descer dia a dia, 
Ou naquele tempo as pessoas de nada reclamavam 
ou ainda não havia lavadeiras 
porque eram nômades e todos faziam de tudo 
ou porque nada limpavam 
Ou porque passavam o dia a se lavar 
gostavam da água, chapinhar, boiavam imensos 
abraços no rio, bolinhas pelo nariz 
e sempre muito limpos cheiravam uns as partes dos outros 
Com o mesmo amor de quando te olho de cima, cidade, 
notaram que você nem sempre esteve aqui 
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embora esteja e estará por mais tempo do que eu, 
Não se devem comparar casas com homens, ruas com homens 
mas eu comparo tudo com homens 
e por vezes escolho as casas, os homens, as cidades 
mas quase sempre estou vendo a cidade por dentro dela demais 
e todo mundo sabe que um coração é um labirinto de monóxido de carbono 
que o digam os centros das nossas cidades 
Os centros das nossas cidades já não fedem a estrume 
embora neles floresçam outras pestes 
e enquanto olho atenta cidade por cima 
dá um vento aqui — é tão alto — e meus ossos doem por dentro. 
É inverno e o inverno nos enche de frio, de dúvidas e de ossos 
De se quando chegaram nesta cidade 
os primeiros habitantes 
muito antes de ser uma cidade 
muito antes de haver habitantes 
quando lá descansaram — porque ainda não era 
aqui — a cidade não lá começou perto do rio? — 
um homem e uma mulher se comeram 
— como nós também — é inevitável — 
encontraremos cidades por fecundar. 
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XXVI 
Olhos que em terra firme pousaram 
olhando pra cima perguntaram 
Quem te ama, céu? Não te sentes só? 
Sem nenhum abraço? 
 
Que a alma das montanhas é solteira 
faz sentir aquele cheiro fresco 
das ervas que são pisadas 
pelo caminho. 
 
Ali havia uma vela acesa 
e todas as anêmonas 
já tinham secado ao sol de abril. 
 
Entre as algas misturaste a cabeça. 
E do sal empedrando teus cabelos 
nasceram os pontos cardeais. 
 
Trilhado pássaro, visita-me 
me despe das pragas 
sei que vou crescer 
não me vigia. 
 
Um dia meu amor será 
os ossos do mar. 
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