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Marília Garcia (Rio de Janeiro-RJ, 1979) | Poeta, 
tradutora e editora. Publicou os livros 20 poemas 
para o seu walkman (São Paulo: Cosac Naify, 2007/ 
Bahía Blanca, Argentina: Vox Editorial, 2013), Engano 
geográfico (Rio de Janeiro: 7letras, 2012 / Error 
geográfico: Barcelona, 2015), Um teste de resistores 
(Rio de Janeiro: 7letras, 2014 / Lisboa: Mariposa 
Azual, 2015), Paris não tem centro (Megamíni, 2015) 
e Câmera lenta (São Paulo: Companhia das letras, 
2017). É coeditora da revista de poesia Modo de 
Usar & Co. Em 2015, fundou a LunaPARQUE. edições 
com o poeta Leonardo Gandolfi. 

 
 

uma partida com hilary kaplan 
do livro Um teste de resistores (7letras, 2014) 

 
 

quando você diz 

apagar 

quer dizer 

     deixar de existir? 

como é que se apaga 

uma pessoa? 

riscar um mapa de um ponto a outro 

significa que é possível alterá-lo? 
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ou tem o mesmo 

sentido de apagar com 

uma borracha? 

 

partida é um jogo 

 ou deixar algo para trás? 

partida é simplesmente 

quando alguém sai 

ou quer dizer que a pessoa vai 

embora para sempre? 

 

quando você diz 

buraco no tempo 

existe um sentido físico 

relativo ao tempo-espaço? 

algo como um tecido 

em pleno movimento 

de ondulações? 

 

buraco no tempo 

é um buraco literal 

rasgando o tecido?  

e o que você quer dizer 

com buraco do estádio? é algo que 

se vê de cima e pode ser 

preenchido? ou dá uma ideia 

de coisa inalcançável? 
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como precisar o pânico 

das algas marinhas? é um medo 

que alguém sente de seres aquáticos 

ou é um tipo de pânico 

experimentado por essa categoria 

de vida? 

 

qual a dimensão da palavra 

pânico? se aproxima de um medo? 

e as algas marinhas são seres 

de qual tamanho cor habitat? 

são como uma grama 

no fundo do mar? 

 

como é geograficamente a posição de frente para o estádio? 

como é geograficamente olhar para os pés  

quando a pessoa está boiando? 

e quando está deitado 

qual a direção? 

 

ao dizer violeta genciana 

você se refere à cor 

ou à planta? 

qual o sentido da palavra  

engano? engano é uma 

fraude? ou significa 

errar de direção e ao chegar 

ver que tudo mudou de 
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lugar? qual a relação 

do sujeito com este tipo 

de erro um erro  

geográfico? 

 

ao sair da notre-dame-de-lorette 

a pessoa sai da igreja? da rua? ou da 

estação de metrô? 

 

quem é francesc? onde ele está? 

ele se perdeu com outras 

pessoas? o que houve depois 

de descer a rua? 

ele se afogou? ou foi apagado? 

ele sumiu como personagem 

ou foi alguém que desapareceu 

da vida? 

 

o que significa ser insulano? 

 

por que as línguas insulanas 

se mesclam lentamente? 

e qual a relação disso com 

olhar para os pés à noite? 

 

o que são as ruas quadradas? 

aqui ele sobe ou desce 

a rua? o que são exatamente  
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mapas sobrepostos? 

tomara o barco 

tem o sentido de desejo 

de querer alguma coisa 

ou se refere a ter entrado no barco 

e viajado? 

 

as ondulações ao longo 

da via são espécies de ondas passando 

e alterando o concreto? 

ou seriam apenas 

quebra-molas? 

 

fechar o negócio é começar algo novo 

ou tem o sentido de falir? 
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