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Prefácio

Eu disse que só pode ser poeta quem sente 
 responsabilidade... Trata-se de uma responsabilidade 

com a vida que se destrói, e não se deve ter vergonha  
de dizer que essa responsabilidade é alimentada 

pela compaixão. 
Elias CANETTI

“Se ouço e sinto meus amigos, os ouço e sinto mui-
to bem, meus ouvidos e minha pele crescem, sou toda 
alma tateando nos encontros”. O presente livro de Marli 
Silveira evoca um sobrevoo de sobrevivência. Talvez o 
poeta, hoje, tenha a possibilidade de desenvolver artes 
especiais para não trair a si mesmo, para ainda ser a pos-
sibilidade de encontros. Não mais um voo de vivências, 
nos limites do imaginável e do grandioso, no lirismo de-
simpedido do bel canto, tocado pela ingenuidade das 
amplidões, mas um voo por sobre o minúsculo, aquilo 
que sobrevive no benjaminiano “eco das vozes que emu-
deceram” - “...hoje o que vemos são homens caídos, em-
pilhados, vencidos, todos sem cara, um bando de sós”. 
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A perspectiva é de outra ordem - “é rente ao chão que 
piso, é da altura do mundo, que o olhar alcança a vista”. 
Talvez ser poeta, hoje, signifique dominar a sutil arte de 
dispor algumas pedras de apoio em meio ao charco da 
mediocridade e da desesperança de “sós” que inundam 
os caminhos; talvez ser poeta signifique reequilibrar a 
cada passo a ordem da realidade, para que a voragem 
dos aconteceres não engula o que ainda resta de vida no 
mundo. Salvar o mundo – um mundo – essa é a tarefa 
não pequena de quem se dispõe a desafiar o automatis-
mo da rudeza e da violência.

Marli Silveira é bem-sucedida nessa tarefa de sin-
ceridade radical. Esse seu O dia da rua emerge dos co-
tidianos com uma piscadela amorosa de vida ao leitor. 
Um convite. Um gesto. Apesar de. Apesar de tudo. Não 
se espere uma leitura suave; a vida não é suave. Porém, 
espere-se uma vida medular que encontra palavras à sua 
altura. E as pedras cuidadosamente colocadas, convites 
a uma viagem aventurosa por sobre os pântanos, trans-
formam-se – talvez – em ladrilhos iridescentes de um 
novo tempo. Cabe ao leitor decidir. Eu já fiz minha es-
colha. Parabéns, Marli.

Ricardo Timm de Souza
Porto Alegre, maio/2018
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A ontologia da rua
Debruçados nessa relação com as alturas, mantive-

mos um comportamento existencial dado a partir da di-
mensão de uma vida perscrutada ou pelo medo, ou pela 
autoridade (vertical) devido ao distanciamento com o 
ser e com os outros que estão aqui, do nosso lado.

Tenho pensado, hoje, que há uma ontologia da rua, 
pois a rua nos abre de uma forma originária e própria 
nas cercanias do ser, nos liga ao outro lado, a outros lu-
gares, a outras pessoas. Também é a rua que nos coloca 
em um entre como morada mais própria do que pode-
mos ser: entre mim e os outros, entre mim e a casa.

A rua é o lugar mais próximo possível dos encon-
tros e por mais que tenhamos crescido sentindo medo 
dela, ou que estejamos correndo pelas ruas para não 
sentir nem o tempo, nem o espaço percorridos, somente 
vamos compreender o mundo, suas dores, suas gentes, a 
nossa humanidade, quando escancararmos as janelas e 
portas e deixarmos a rua invadir nossas casas, pois é ali, 
originariamente afetados pelos encontros da rua, que 
poderemos fazer da vida lugares habitáveis.

A autora
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Alma, sentimento de mundo
Se ouço e sinto meus amigos, os ouço e sinto muito bem, 
meus ouvidos e minha pele crescem, sou toda alma 
tateando nos encontros. Se vejo meus amigos, e os vejo 
muito bem, meus olhos crescem, sou agora da altura de 
mim. A alma é um sentimento de mundo, e quanto mais 
mundo, quanto mais outros cabem na gente, mais alma 
temos, mais nos sentimos naquilo que nos tornamos a 
todo instante. O tamanho da minh’alma é proporcional 
ao quanto de outros pulsam em cada pedaço de mim.
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Dentro
O meu íntimo está aqui
a demorar-se sobre suas horas,
emprestando um pouco mais de sentido
ao encontro com minha solidão.
Mas não há nada dentro de mim,
um algo, assim, como um ser,
sou feita das demoras que me cobram
dos esbarrões a me devolver.
Cada afeto experimentado,
faz-me ser, nestas inconstâncias,
uma queda amotinada contra o tempo,
um delírio de vagas e estreitas lembranças.
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Fora de mim
Queria criar sobre esta alma que dizem entranhada 
no corpo da gente, e quanto mais eu ando, mais me 
surpreendo com um modo de ser lançado no tempo. 
Somos um modo que conspira contra suas essências, 
não há nada dentro. Devo dizer, e vale a pena ser dito, 
que é bem melhor imaginar um mundo lá fora, cheio 
de suas gentes, pois é ali que a alma canta, é somente 
ali que pode existir um sentido para qualquer coisa que 
permita o encantamento.
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Malas prontas
Chegarei em breve, por certo,
amanhã ou ainda agora,
a mala ao encontro da porta
à saída, leve, da demora.

Solidão
A dor que percorre meu corpo 
é a dor de um corpo empedernido,
a todo instante vou perdendo gentes,
restando um corpo fugido.
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Agora
Acordei virada para o tempo
queria não seguir,
resistir ao primeiro passo, 
acordar para dormir,
fazer coisas absurdas,
brincar de desiludir,
amar as pessoas
nas ausências de seus nexos,
atravessar a rua para desistir.
Acordei presa no mundo,
bocas escancaradas 
avançaram sobre meu ser,
o tempo insubordinado foi engolindo 
cada promessa do querer,
o devir escondido atrás da porta,
roubou a tentativa de permanecer.
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Habitar
Na casa em que nasci,
flores cresciam na época certa,
pássaros e insetos chegavam
dos seus rumos incertos,
mas sempe na hora marcada,
tudo estava ali,
acontecendo no seu tempo.
Na casa em que nasci,
o ar era mais fresco,
a vida chegava sempre cedo,
sabíamos o que esperar.
Hoje, quando volto para casa onde nasci,
com ares da cidade de onde venho,
já não sei mais a que horas as coisas se dão,
nem quando os pássaros voltarão a cantar.
Sei tão pouco do tempo de agora,
mas não me desespero,
porque outras coisas chegam,
flores, seres e sentidos brotam.
Tenho sim um certo medo,
pois o gosto dos regalos de ontem
atormentam minha lembrança
e tudo o que queria, às vezes,
era voltar para a casa onde nasci,
olhar minha mãe nos olhos
e dizer o quanto de saudade vivo.


