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DAMIANI PIRES 

Poesia 

 

 

 

 
 
 
 
 
borboletas                                                                                                                                  
26/05/2016 
 
tentei me segurar  
tentei me prender  
mas quem vê de fora  
não consegue entender 
  
  
o quanto é difícil   
superar a vergonha  
a inexperiência   
e a falta de atitude  
  
porque tantas marés já subiram  
e com nenhuma delas  
eu fui junto ao mar  
  
e quando eu vi  
aquela borboleta voar  
pra perto de mim  
  
tremi de medo  
medo do que suas asas  
podiam me fazer  
  
tentei esquecer  
tentei fugir  
e não persistir  
  
tentei sabotar  
tentei me esconder  
mas ela me achou  
e pro seu casulo me levou  
  
e é difícil pensar  
quem tem medo de borboletas?  
  
mas borboletas  
carregam uma história   
história que não tenho  
e tenho receio  
de escrever  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ainda nem montei meu casulo  
vivo preso aos galhos  
de onde nasci  
  
e aquela borboleta  
que me puxa  
traz luz  
atrás de fantasia  
  
aquela borboleta  
é o que eu jamais serei  
  
e eu tentei  
e como tentei  
entretanto  
já disse  
tentar não é comigo  
  
quanto mais tento  
mais me jogo  
ao lado oposto  
  
mais o vento me leva  
pra longe de casa  
e o galho  
que me sustentou ao longo da vida  
até o momento  
não se quebrou  
  
mas o vento  
que traz essa borboleta   
com as flores de primavera  
esse vento  
há de quebrar  
e me derrubar  
e me levantar  
e me montar como ser  
  
porque essa borboleta   
que carrega o meu nome  
me dá aquele momento  
de constrangimento   
e constrangimento   
mas de que me adianta  
não ver  
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ouvir   
e falar  
esquecer para que vim  
e deixar de depois contar  
essa história que há de se formar?  
  
 
então logo digo  
que direi a alguéns 
aquela história meio escrita  
que será escrita  
chamada  
eu e a linda borboleta  
das asas verdes.  
 
 
folhas de papel                                                                                                                          
05/06/2016 
 
folhas de papel   
aquele papel  
do papel  
  
folhas de papéis   
que contam contos  
e aumentam pontos  
e nos transformam  
em alienados  
pensantes  
errantes  
falsos  
  
e essas folhas  
com contos   
de histórias   
conexas  
complexas  
incompletas   
  
porque como dizem  
quem conta um conto  
aumenta um ponto  
e esconde pontos  
some com outros  
e inverte tantos  
  
e esses papéis   
rasgados  
amassados  
cortados  
dobrados  
e guardados  
nas gavetas  
das mentes  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naquele setor  
incontente  
das memórias  
antigas  
e de agora  
  
incompletas sempre  
entretanto algumas vezes  
com um final  
marcado   
forjado  
mentiroso   
  
porque   
quem conta um conto   
 
aumenta um ponto   
e este conto   
contado  
recontado  
com mil pontos a mais  
e dois mil a menos  
inverte a história   
  
aquela   
da donzela que foge  
de seu perturbador  
que ousa querer  
roubar-lhe a vida pura  
se transforma  
numa linda mulher   
que corre para seus braços   
e se entrega  
com lágrimas nos olhos  
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e essas folhas  
papéis   
queimados  
falsificados  
burlados  
  
com acordos   
medíocres   
daqueles com ganho bom  
estes papéis   
dominam os seres  
  
e os papéis da verdade  
estes  
amassados   
jogados ao nature  
para serem decompostos  
e renascerem  
como as árvores   
das consequências  
que ninguém sabe  
as verdadeiras razões  
 
ali escritas  
ali guardadas  
assinadas  
com os testemunhos  
dos verdadeiros criadores  
se tornaram   
mercenários   
comerciadores  
da vida  
  
o completo oposto  
daquilo pensando   
pelos vilões   
mascarados  
de bons anciãos   
condenados  
a nos coordenar  
  
folhas  
quebradas  
feitas de mentiras  
justificam nossas vidas  
enquanto as verdades  
as fazem  
 
 
 
 
 
 

 
Bernardo                                                                                                                                    
28/07/2016 
 
A página em branco  
sob minha mão  
e a lapiseira.  
  
A página em branco  
pedindo -  
implorando -  
para ser preenchida.  
  
Com os meus desejos.  
Com os meus segredos.  
Com a minha vida.  
  
Chamo-te  
Bernardo,  
o desamparado,  
apenas para  
completar uma rima,  
é claro.  
  
Mas Bernardo,  
não tema  
a demora.   
Tema a verdade  
como o líquido  
da vida.  
  
Bernardo, querido,  
sozinho, vivido,  
esperando sentado  
aquilo que a vida  
promete.  
  
Já as páginas em branco  
apenas de comprometem  
a serem preenchidas  
  
Com aquilo  
aqui dentro,  
ao relento  
do meu ser.  
Com sonhos   
e melodias.  
  
Com a essência  
da própria vida,  
que toma forma,  
que ergue a vez,  
que ganha  
e que perde.   
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Tudo é poesia                                                                                                                            
13/09/2016 
 
Tudo que vemos,   
tudo o que pensamos,   
tudo o que sentimos,   
seja da forma que for,   
pode ser poesia.   
  
Enquanto as pessoas   
se deixam levar   
pelos maus sentimentos   
e pelo o que os outros   
se deixam magoar,   
às vezes,   
apenas escrever pode,   
muito bem,   
ajudar a melhorar.  
  
E, às vezes,  
apenas ler,  
pode ajudar  
a se ajudar.  
  
Algumas vezes na vida  
é importante se desligar  
e se permitir respirar.  
  
Permita-se.  
  
Tudo é poesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Me pediram                                                                                                                               
28/10/2016 
 
um dia me pediram pra escrever  
mas as palavras parecem ter vida 
própria  
seguem sua única e bela forma  
juntando-se  
unindo-se  
apenas para formar versos  
que se tornam estrofes  
uma, duas, quem sabe mais  
às vezes uma apenas  
e a beleza continua  
cada poema com seus versos  
cada poeta com sua ternura  
 as palavras têm vida própria  
escolhem seus versos  
e suas estrofes  
unem-se   
apenas para saborear  
a maravilha que juntas se tornam  
apenas para mostrar que palavras são  
bem mais do que aparentam ser  
como a vida a seguir rumos  
as palavras fazem surgir versos  
   
um dia me pediram para escrever  
pensei, pensei e em nada cheguei  
as palavras apenas escolhem  
quem será o tal   
que usará delas então  
para se expressar da forma que for  
   
as palavras em vida própria  
escolhem seus versos  
formam suas estrofes  
e cada uma e cada qual  
a formar algo   
apenas para dar a entender   
algo ainda maior  
quem saiba até  
expressar um amor  
o esplendor do nascer do sol  
ou, então, mostrar a resistência em 
poesia  
   
um dia me pediram para escrever  
e eu só respondi com um sorriso tímido  
de constrangimento puro  
"eu não escrevo poesia,  
ela se escreve sozinha"  
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a sereia do meu quintal                                                                                                           
09/02/2017 
 
daqui donde eu moro  
eu posso ver a sereia  
ela nada e nada  
o dia todo  
no próprio mundinho  
  
uma vez eu até tentei conhecê-la  
mas essa é uma sereia estranha  
ela não canta  
e nem encanta  
ela só olha o horizonte  
e às vezes me espanta  
  
a gente tenta falar com ela  
mas no começo não era assim  
uma sereia tão bela dava medo  
dava medo em toda a vizinhança  
  
todo mundo corria dela  
se ela cantasse  
se ela nos enfeitiçasse   
seria o fim  
o fim pra gente   
  
com o tempo  
ah com o tempo a gente notou  
a sereia tão bela era também triste  
apesar de nadar e nadar  
ela nunca entrou na água  
nunca chegou perto  
  
ela foge da chuva  
e dos banhos de mangueira  
não usa a piscina  
mas ela nada  
nada muito  
  
uma vez só eu consegui  
ouvir a voz dela  
se ela cantasse pra matar  
ah com certeza ela matava  
mas ela não canta  
e não encanta  
  
se ela tentasse   
sei que conseguiria  
mas ela nem olha pra água  
muito menos mata homem afogado  
  
 

 
 
 
 
na verdade  
naquela vez que eu falei com ela  
eu descobri que nem de homem ela  
                                                 gosta  
uma beleza né   
mas de mulher também não  
  
mas ela já gostou de alguém  
ela mesma me disse  
mas ela cantou  
sabe?   
você pode imaginar o que aconteceu  
  
uma sereia tão bela  
mas ela não canta  
e nem encanta  
  
ela descobriu  
ela me disse  
que o amor mata  
mata por dentro  
e ela pensou em matar por fora  
  
mas não é um amor bonito não  
ela me disse  
nem amor era  
na verdade  
era uma paixão  
sabe?   
  
matou mesmo  
o coração dela  
e ela pensou  
então vou matar também  
  
mas ela amava  
a outra que não amava ela  
aí ela cantou  
mas se arrependeu  
  
nunca contei pra ninguém  
da sereia que mora no meu quintal  
  
ela foge da chuva  
e dos banhos de mangueira  
e ela não usa a piscina  
mas ela nada  
nada muito  
ela nada em tristeza  
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estrelas                                                                                                                                       
10/03/2017 
 
as estrelas tão aqui há tanto tempo   
e a gente nem para pra vê   
as estrelas que formam o pó  
que formam você  
  
estrelas tão belas  
parecem feitas   
de aquarela   
de uma soldada  
a mercê  
do amor  
  
as estrelas   
pontinhos brilhantes   
as vezes visíveis   
mas não perecíveis   
e de vez em quando   
escondidas   
por cortinas   
feitas de algodão   
das nuvens que são   
dos ninguéns   
das constelações   
feitas de provéns   
de quaisquer bererês  
  
oh as estrelas   
quantas não vemos   
sob o olhar   
tão sereno   
da mãe lua   
e quantas vezes  
não vemos   
a nossa estrela querida  
 a que nos promove a vida  
e fazem tudo ser possível  
nesse mundo perdido  
feito do não merecido  
e do que foi feito pra morrer  
  
as estrelas   
que formam o pó  
que formam você  
pedem   
e só querem   
se vislumbrar   
  
 
 
 

 
 
 
 
e então ser   
apenas estrelas   
pontinhos brilhantes   
tão pequenos tão grandes   
 
tão lindos tão fortes   
tão perto tão longe  
  
as estrelas  
perfeitas   
feitas de tudo   
origem do mundo   
  
de mim e de você  
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ossos de baleia                                                                                                                          
09/06/2017 
 
ossos de baleia no meio do deserto  
dá esperança do louvor   
de baleias fora d'água   
sem problemas com amor  
  
ossos de baleia no meio deserto  
sem saber como chegou  
sem saber como levar  
de tanto fugir de tanto pescar  
baleias serenas que viajaram pelo mar  
  
agora o deserto repleto disso aí   
é impossível discernir o culpado  
da lei da natureza burlada  
violada e estrumbada  
  
ossos de baleia na areia  
não da praia nem do fundo do mar  
ossos tão incomuns num ambiente  
desses que não fazem sentido  
  
os ossos da baleia que viajou  
por tantos mares e conheceu   
tantos lugares que desistiu   
desse lugar e foi pra outro  
se desmanchar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
confusão                                                                                                                                     
27/06/2017 
 
palavras sem sentido num momento 
tão horrível que pode ser um segundo 
de confusão.  as ideias contrapostas 
trazem a sensação rugosa e inebriante, 
porém não efervescente, de 
pensamentos misturados ao acaso.  
  
ideias que não se completam, frases 
imersas nas vontades de dizer, porém 
nas incapacidades de finalizar qualquer 
construção de qualquer coisa.  
  
a confusão.   
  
ela não me larga. não quer ir embora. 
apenas palavras não consigo usar para 
expressar qualquer coisa. a ironia é a 
confusão ser descrita, mas também ser 
a causa da minha inabilidade de 
descrever qualquer coisa mais.  
  
ou quem sabe, essa descrição seja, por 
acaso, outro emaranhado de palavras 
sem sentido a serem cuspidas pela 
minha boca e escritas por meus dedos. 
sem qualquer controle. sem qualquer 
sentido.  
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maré                                                                                                                                           
27/06/2017 
 
a maré  
ela vai  
e ela vem  
e ela vai   
e vem  
  
a maré  
o mar   
e um é  
a lua  
que puxa  
e empurra  
o mar  
forma   
mar  
e um   
é  
  
a maré  
  
a maré  
de cá e de lá  
de vai  
pra cá  
de vai pra alá  
de vem pra ti  
de vai pra mim  
  
a maré  
do mar  
da lua  
e do é  
  
de nós   
de marés  
a maré  
e mar  
e é  
é  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sangue                                                                                                                                        
27/06/2017 
 
eu estava atravessando a rua naquela 
tarde ensolarada de segunda-feira. 
tinha certeza de que ouvi algum 
barulho atrás de mim, no terreno de 
uma casa velha. mas era dia, ainda, 
quando segui caminho pela calçada e 
julguei estar em segurança.   
  
os barulhos aumentaram e de repente 
senti uma presença, não muito longe, 
mas não perto o suficiente para 
acreditar em qualquer coisa. segui 
caminho, atravessei a avenida, cruzei 
algumas ruas e cheguei em casa.  
  
na terça-feira, a casa velha parecia 
renovada. a surpresa me invadiu, mas 
talvez eu só tivesse confundido o 
endereço. era mais tarde que o usual 
quando cheguei àquela rua, o sol dizia 
adeus e eu já dizia olá à lua. e eu 
percebi que estava certa em ter me 
enganado, vi, duas casas a frente, a 
casa velha, parecia ainda mais 
abandonada.   
  
segui caminho e na quarta-feira mudei 
minha rota. na quinta-feira, era uma 
tarde chuvosa e meus planos foram por 
água abaixo junto da água que escorria 
pela rua. tive de seguir pelo caminho 
de terça e de segunda. a casa velha 
estava lá, assim como a sensação de 
uma presença.   
  
mas foi na sexta-feira que notei a 
presença de algo tão ruim quanto o que 
eu parecia sentir. não apenas eu, como 
muitas pessoas.   
  
escorria por baixo da porta e em 
direção à rua. mas eu não fiquei lá para 
saber de quem era. e nem voltei para 
saber o final na história.   
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caos                                                                                                                                             
27/06/2017 
 
caos. pra todo lado. caos. dentro e fora. 
caos. no prédio, na escola. caos. 
andando de carro, pedindo esmola. 
caos.  
  
caos rodeando pessoas, criando 
temores, destruindo amores. caos. 
causado por dor, por medo e amor. 
caos. caos. coisas acontecendo. ovos 
sumindo. mortos aparecendo.  
  
caos.   
  
caos pra todo lado, caos na gente, 
presente na vida, caos sob a realidade, 
acima de tudo, criando um muro e 
derrubando paredes.  
  
caos. não tem pra onde fugir, tudo é 
caos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tempo                                                                                                                                         
19/08/2017 
 
passa passa passa  
e já passou   
e não volta mais   
e a gente tenta   
mas passa   
  
a gente implora   
mas passa   
a gente sofre   
mas passa   
  
e os dias vão   
e as noites vem   
e a gente anda   
e a gente dorme   
fala e come   
  
e a gente pergunta   
responde e descobre   
e a gente vive existe   
e tenta   
  
e não percebe que   
passa   
mas passa   
e tá passando   
  
vai passando   
andando   
sumindo   
  
como nuvens num dia   
ensolarado   
como raios de sol numa   
tempestade   
  
e vai passando passando   
e  passando   
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Ravi Damiami, 20 anos, se define como transmasculino. 
Também como assexual e bi. É estudante calouro do curso de 
Licenciatura em Letras Português-Espanhol da UNILA.  
Ravi nasceu e cresceu em Foz do Iguaçu. É escritor desde os 
15 anos, momento em que começou a se entender como pessoa 
LGBT+. Apesar de escrever principalmente poesia, também 
relata histórias.  

  

 

 
e a gente tenta evitar   
como tenta   
e eu tento   
mas não da   
  
porque   
passa e passa   
e as noites vem   
depois dos dias   
e a gente sonha   
e existe   
  
e a gente fala com   
quem não quer falar   
e não percebe que   
já passou   
  
e tenta voltar   
como tenta   
e tenta mudar   
como tenta   
 e tenta recuperar   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
então percebe   
que já era   
já perdeu   
e não volta   
  
porque   
passou    
passou muito   
  
não viveu tanto   
e sonhou demais   
  
e existiu um pouco   
mas não criou tanto   
assim   
e perguntou mil perguntas   
mas respondeu duas   
  
e fez mil e uma descobertas   
mas esqueceu mil delas   
  
e quando a gente vê   
já passou   
já era   
  
quando a gente vê   
lá se foi   
quando a gente vê...   
a gente não vê mais.  
 


