


SONETO
Pergunto aqui se sou louca 
Quem quer saberá dizer 
Pergunto mais, se sou sã 
E ainda mais, se sou eu 

Que uso o viés pra amar 
E finjo fingir que finjo 
Adorar o fingimento 
Fingindo que sou fingida 

NOITE CARIOCA 

Diálogo de surdos, não: 
amistoso no frio. 
Atravanco na contramão. 
Suspiros no
contrafluxo. Te apresento 
a mulher mais discreta 
do mundo: essa que não 
tem nenhum segredo.

Pergunto aqui meus senhores 
quem é a loura donzela 
que se chama Ana Cristina 

E que se diz ser alguém 
É um fenômeno mor 
Ou é um lapso sutil?
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• Curitibano, poeta, prosador. compositor,  tradutor 
e ensaísta .

• Poesia de vitalidade e pessimismo.
• Linguagem irônica e despojada.
• Oscila entre o filosófico e o real; o agir e pensar.
• Economia verbal e objetividade.

Poesia: 
Tripas (1980), Caprichos e relaxos (1983), 
Distraídos Venceremos (1987), O ex- estranho (1996)

Prosa:
Catatau - prosa experimental (1975),  Agora é que são elas  (romance ,1999)

Obras:
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NÃO DISCUTO
não discuto 
com o destino 

o que pintar 
eu assino 

RAZÃO DE SER

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
Escrevo porque amanhece, 
E as estrelas lá no céu
Lembram letras no papel,
Quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê? 

“Amor, então,

também, acaba?
Não, que eu saiba.
O que eu sei
é que se transforma
numa matéria-prima
que a vida se encarrega
de transformar em raiva.
Ou em rima.”
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• “A voz feminina dos anos 80” ; prosa e poesia.

• Emoção, cotidiano, medos, tristezas, amor e 
sonho.

Obras:

Poesia:
Bagagem (1976) 

O coração disparado (1978) 

O pelicano (1987)

Prosa:
Solte os cachorros (1979)

Cacos para um vitral (1980)

Os componentes da banda (1984)
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COM LICENÇA POÉTICA

Quando nasci, um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.

Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.

Não sou tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e

ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos

– dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,

já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou. 

Parâmetro

Deus é mais belo que eu.
E não é jovem.
Isto sim, é consolo. 

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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