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KRAFT. Sf, Kräfte 1 força, vigor, energia. 2 potência. aus 

eigener Kraft pelo próprio esforço. außer Kraft sein estar 
revogado, sem efeito. in Kraft sein estar em vigor.
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Entre dobras e desdobras,
os volteios

por Masé Lemos

Como apresentar uma jovem poeta senão pela 

hesitação? Pois é assim que leio pela primeira vez 

essa série de dez poemas, série já designando uma 

leitura serial, um conjunto desdobrável e não 

apenas linear. E talvez aí encontre uma dinâmica 

presente nesses poemas: a contração de imagens 

pela dobra que se desdobra e cria novos volteios. 

Assim, o verso “brotam novas dobras em seu 

prazer difuso” do poema cujo título menciona 

o filósofo Leibniz, referência direta do livro de 

Gilles Deleuze “A dobra: Leibniz e o barroco” 

(1988) – indica o trabalho poético de moldar 

pela dobra, as forças do fora, e poderia dizer do 

poder, para constituir, como explica Deleuze, 

“uma relação da força consigo, um poder de se 
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afetar a si mesmo, um afeto de si por si”. É nesse 

sentido que Fernanda Morse empreende, pela sua 

alta voltagem imagética, a possibilidade de subje-

tivação, através de uma ligação impossível entre 

o dentro e o fora, pois afinal, como diz em outro 

verso, “quando há dobras, desabrocha”.

A hesitação se dá pelos jogos de oposição cons-

tante, ensejando uma incessante transformação 

das imagens. Em “Cidade cáustica” o corpo do 

poema dança num volteio entre a cidade agora 

desconhecida e o quarto (a intimidade) e seus 

cheiros guardados, dobra “de memória e fantas-

mas”. E se contrapõe como resistência, “hoje a 

cidade é / toda cisão e seus repentes”. 

A relação entre o fora e dentro se intensifica 

no poema seguinte, “Ruídos da rua invadem a 

casa”, e a ameaça direta da “caixa de Pandora”, 

de forças intensivas impossíveis de serem, justa-

mente, dobradas pelas “(palavras) uma pedra 

(palavras) / rompe o vidro”. Aqui se evidencia o 

perigo do trabalho poético de afrontar as forças 

do fora, mas que se dá sempre como um perigo 
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prazeroso “o vento dança um corpo de cortinas”. 

O poema se constitui, assim, sob a ameaça da 

pergunta diversas vezes repetida: “– você conhece 

a caixa de Pandora?” respondida pelo próprio po-

ema “trôpego – travelling – torto”.

A referência ao cinema é outro traço forte na 

poesia de Fernanda.  As imagens de um travel-

ling torto e trôpego aparecem em outros poe-

mas, imagens que se deslocam no espaço e que 

se retorcem entre a aproximação, o afastamento 

e o contorno. O poema “Projetando e a cena” 

se fecha no movimento de oposição “guindar 

a cena / finalmente / despencá-la”, assim como 

está em oposição o ato de projetar uma cena em 

uma cena, espécie de mise en abyme que funcio-

na como interrogação espelhar. As imagens se 

tornam herméticas e surreais, surge “um cão na 

poltrona vizinha” que contamina a cena, fazendo 

toda a sala de projeção latir.

A pesquisa de imagens inusitadas, presente 

nesses poemas, explica o interesse da poeta pelo 

fantástico de Júlio Cortázar, que aparece di-
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retamente em dois poemas, o “Espelho” e em 

“As bonecas de Monsieur Ochs”, engendrando 

uma série de interrogações, como “a escada foi/ 

o transe da estação?” Interrogações que surgem 

logo no primeiro poema, como a imagem dos 

ombros, possível “forma de tração do mundo” 

que hesita diante da impossibilidade de que algo 

ou alguém sustente o mundo, apontando para a 

transformação, a volta que se dá na própria ima-

gem inicial e interrogativa. 

Ou ainda na oposição existente no título do 

belo poema “Primavera fria” e a própria “dinâmi-

ca dos furacões / quando se estende pela noite e 

recrudesce” que experimenta o transbordamen-

to de imagens que não se sustentam em uma 

forma-poesia fechada, que “preenche com suco 

um copo de vidro” mas que acaba por  transbor-

dá-lo. Sua poesia e suas imagens se parecem com 

aqueles diminutos papéis toalhas oferecidos nos 

restaurantes japoneses que incham ao simples 

contato com a água. Aqui nesse pequeno livro, 

a condensação imagética pode, a qualquer mo-
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mento, transbordar – como pulsões que furam a 

materialidade da letra – e não caber mais nessas 

simples páginas de papel.
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Os ombros

seriam cabides ou

o cerne da armadura

tensa, o aplicativo tracionado da forma

exata

do espanto

seriam a forma

de tração do mundo

se não tão duros, se

já não fosse dito antes, e

se já não soubéssemos

que o mundo não há

quem sustenha.
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Uma primavera fria

I

Ela tem a dinâmica dos furacões

quando se estende pela noite

e recrudesce.

pela manhã,

ela preenche com suco um copo de vidro 

pra ver a jarra de vidro 

dobrar a fronteira do conteúdo borrando

o jornal então a mesa escorrer

aos dedos dos pés às brechas da madeira assim

todos viscosos parecem prendê-la, 

culpando-a

por deixar que transborde.

II

liberta-se:

e agora
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a caminho duma vastidão

temerosa

dispõe de breves manobras:

ela não deve subir a montanha

cerrada num verde apático

tampouco despender-se a um mar

(à superfície pesada do mar

inchando aos poucos

como quem pensa em transbordar)

sem ilhas.

III

imóvel

observa quão limpa está

a casa – móveis tão claros 

parecem vazios:

na brecha da madeira o suco

atraía baratas formigas o asco

por alguns animais – assim vivia:

na arte de matá-los com as próprias mãos.
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IV

imóvel:

duma brancura funda (não

transfunde) mar de chumbo

ímã mar que afoga (não

move) permanece

uns olhos enormes permanece

espantoso cenho – onde volve

qual jarra líquida, lenta

cada gota até

que transborde.
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Poema oblíquo

É para catar piolhos

os teus cabelos, anacrônicos

que levianos lambem o vento

soltos

perto

presos

no ar

Há. Para trás há sombra

habitantes invisíveis

permeiam, traçam o plano

(tesoura nasce

tesoura)

longínquo.

então ele cabe, exato, em seu corpo
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Ana

tão genérica,

tão fugaz. 

Poderia traçar, perfeita, o plano.

compor raízes pálidas

entre cartéis do caos

o resgate, a loucura dos teus olhos

como piscam, pálidas pálpebras

rasgando, um sorriso de bic

em sua boca, nasce

a tesoura

que risca a testa em sua cor 

mais ávida – vermelha

vermelha

vermelha.
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Projetando e a cena

–

ouça a voz dos réus

que abriga a tua razão

vem dos ruídos em salas de cinema

lotadas, nasce em salas de cinema

ouça a voz na tela

ouça a voz na tela

há um cão na poltrona vizinha.

há latidos por toda a projeção

da noite, a sala muito escura

late.

Uma calçada de concreto.

Quem     te     fez     pedra?

há de morrer em tua razão

quantos réus e cidades
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às suas pedras e guinchos

Guindar as poltronas.

as portas fechadas 

o poste de luz amarela

(a última lâmina da avenida)

guindar estas calçadas

–

se os seus cabelos fecham a imersão

que é o seu rosto, e mais nada

quando a poltrona encontra o chão

e as suas mãos não erguem mais

o copo

se os seus cabelos fundem à mascara 

que cicatriza o seu rosto

assistir a cena da noite

numa sala escura latindo

latindo, ébria na pedra da calçada

que a sua mão não ergue mais 

o copo
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assistir a cena do dia

quebrar espelhos

– ela é a mulher! –

guindar a cena :

 finalmente

                        despencá-la.
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Cidade cáustica

a cidade que vejo se revela

e resvala

como os olhos de um desconhecido.

era a cidade:

(apontava um braço reto e magro)

das escadas curvas

libertos os gatos sobre o seu império degraus

infinitos degraus onde todo corpo se consome.

hoje perco a sua forma 

(cidade

           cidade)

mas as casas nada poderia detê-las

tão iluminadas gralhas de memória e fantasmas

onde o mesmo cheiro é

sempre o cheiro da casa 
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dos três quartos vazios

e uma árvore empoeirada. 

pois que a cidade é outra.

não há minha cidade.

corpo difundido ao vácuo 

entre a fumaça e uma cabeça

cáustica, evadir-me na fumaça

asfixiar a árvore 

e toda a nuvem de poeira que deflagram os seus  

              [galhos.

(em uma cidade alheia

muitos anéis afogam-se nas banheiras)

hoje a cidade é 

o pasmo das 7 p.m.

sem a curva dos teus ombros

hoje a cidade é

toda cisão e seus repentes:

toda a fome de seus mendigos.
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Ruídos da rua invadem a casa

– você conhece a caixa de Pandora? 

(palavras) uma pedra (palavras)

rompe o vidro e à janela

o vento dança um corpo de cortinas

– corta – o golpe de ar alavanca

como um voo lento

o golpe do tempo

erigido ao som de palavras:

– você conhece a caixa de Pandora?

veja aquele homem apenas isso

pergunta ao telefone

trôpego – travelling – torto 

num movimento de armas 

–  move seus braços – quase uma bandeira
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 no tempo – muda – sem pátria

ele rui incisivo – um réptil grunhindo –

cedendo pela fúria em suas palavras

elas  que pesam uma existência

congeladas na mesma questão:

– você conhece a caixa de Pandora?

o vento arranca

o vidro está quebrado a janela está aberta

o homem arranca e passa

 desertando a rua – uma presa –

na selva da mesma questão:

– você conhece a caixa de Pandora?
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As bonecas de Monsieur Ochs

que um corpo lhe atravesse

     pulsa a pegada dos seus ancestrais

que um corpo lhe atravesse

     pulsa foice a cada degrau

– quantos pés os seus amores

– quantos réus à sua memória

– quanta foice

difusa a sua pele

amarela – é o seu rosto, Monsieur

estampa a margem desta cena

Monsieur não vê? 

 não vê?
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arquiteta

as suas bonecas

inventam meu corpo

inteiro

assusta a noite destas suas bonecas

pueris vis atravessadas

Monsieur Ochs, Monsieur

a louça está quebrada

esta boneca rota

foi a escada foi

o transe da estação?

o pé o pó os trilhos

um desastre estes seus brinquedos

ao pé da escada ante o seu rosto

as suas costas antes do seu rosto

ante os degraus

revelam por dentro a porcelana

é lâmina só lâmina

esta boneca rota atravessada,
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   Monsieur,

não vê?

não vê?

que um corpo lhe atravesse

 que um corpo lhe atravesse



35

Adeuses peixes e Leibniz 

brotam novas dobras em seu prazer difuso

entre a minha cabeça e uma flor 

se abrindo – é primavera

– – explode – estanca 

a cura em seu voo riscado 

de adeus

testes  infantis timbres débeis

ensaia teu voo arriscando

uma paisagem má, nova estação

que governas

já não é o presente esta cela

onde sempre imitamos

e imitamos – é primavera

dissolve-se o tempo na ribeira a voz

entre peixes um dia fomos

já não é o presente minha tua memória 
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devaneando entre becos de assimilação e jorro

derramando a substância de suas cores outonais

turvas

_______é quando há dobras, desabrocha

 crivo noutra língua tua expressão:

céu de nuvem pétrea

morte em palavra morta

verbo a que ninguém pertence.
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Espelho
para Eduardo

“porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa 

máquina de repeticiones, y lo que llamamos amarnos fue 

quizá que yo estaba de pie delante de vos, con una flor 

amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes y el 

tiempo soplaba contra nuestras caras una lenta lluvia de 

renuncias y despedidas y tickets de metro.”

– Júlio Cortázar

virado e

imune está o seu corpo

sem planos

ou meta que te despenque as ideias

– coragem apenas sendo

um voo raso um pão doce ao fim

do dia.

o seu corpo está
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fechado

desde a tua mãe te dando um chá de estrela

do mar, peixe, bicho,

trancado em mim

tão aberta, aguando

o futuro esperado

a criança indo de vez

daqui

para a ciência

as palavras

um estranho

que me compus.
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Obituário

brecha de luz rasgando a noite:

é quando a lua alcança

–  atinge – um rosto oculto entre nós

( difuso 

abrigo 

no breu)

– escancara – corrompido

 farol de novos olhos

seciona, lesiona, não para.

em face à sacada, febril:

o quarto – uma arena

cuja luz dispõe a cena:

temem-nos estantes, relíquias

ínfimas de toda a viagem

temem-nos filhos atentos, dobrados



40

na pausa de entreouvidos

– quando um suspiro quase resgata

a clareza em sua fisionomia –

temem-nos  cartas  cordas membros monumentos

obituários

inúteis:

o meu próprio temor

escorre em vias duma Fúria

altiva, tão alta

_________ como a lua.

e quem há de temer?

não há

quem tema

por nós

quando o furor invade

e já os corpos evadem

– ao longe – depois da Terra

onde o peso da matéria

se refaz.
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