Editorial
Soturnas saudações.
Os poetas que fazem parte dessa primeira edição do fanzine “Soturnos” são meus conhecidos,
companheiros e amigos de poesia. Todos com estilos semelhantes, colaborando com seus
versos de sombras e soturnismo.
Homenagear seus nomes é o mínimo que posso fazer através desta publicação. E, juntos,
estamos trazendo a você, caro leitor, nossas escrituras que nos fazem viver. Sim, respiramos
poesia.
É a nossa literatura contemporânea que, mesmo escondida em seu submundo “dark”,
prolifera-se entre os que admiram o gênero, mostrando que estamos vivos e ativos.
Este fanzine foi criado numa época caótica e violenta. Mas isso não impediu a criatividade de
se manifestar – trancafiada no recanto protetor e sombrio da mente – na imaginação que
invoca o silêncio da noite, de preferência com uma garrafa de um bom vinho para dar mais
sabor às palavras escritas com sangue, e a lua cheia servindo de companhia.
Não importa onde esteja – no trabalho, em casa, na rua – dê-me sua mão e vamos juntos
dançar ao som da morte. Sim, ao som da morte. Porque a poesia é música, e o que você vai ler
aqui é a canção da noite e suas criaturas. E sob a luz lunar, esta canção ecoa pela floresta
assombrada até o vento que balança as folhas das árvores a levar para um deserto misterioso,
e do deserto invadir lugares exóticos, – construções mágicas erguidas há centenas de anos, e
agora habitadas pelos mortos (que a ouvem) – perdendo-se entre povos que guardam
segredos obscuros até se jogar nas nuvens para ver a humanidade tão pequena! E num
mergulho cair desesperadamente até perder-se novamente, mas agora nas águas calmas de
um mar tenebroso. E do mar invadir uma praia e, como um fantasma flutuando sobre a areia,
aproximar-se de uma casa abandonada. E da janela observar um andarilho solitário que,
caminhando sem rumo, sente-se fortemente impelido a entrar pela porta que se abre sozinha,
como um convite das trevas – a deusa da noite erguendo a mão, dizendo que veio de longe,
andou e vagou pelo mundo, e tem muitas coisas a revelar; coisas que o simples mortal não
poderia sequer imaginar...
Boa leitura.
Das sombras,
Sr. Arcano.
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“Não consigo escrever mais nada... nada
Além destes pobres versos!
Perdoa-me a alma errante e contristada
De sonhos em pranto imersos...”
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O beijo
Suicidar-me em sua boca.
Deixar que sugue minha alma
num beijo doce e com calma,
trocarmos uma pela outra.
Tal como nossos ancestrais,
amor eu quero, até demais,
num ritual antropofágico,
num ato trágico,
consumi-la.
Seria a primeira vez
que um lábio num beijo francês
trocava a morte pela vida.
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Os Cenobitas
Anjos para alguns,
Demônios para outros.
Vindos de lugar nenhum
Com a ira desvairada
Dos loucos.
Hospedeiros da luxúria alheia,
Do prazer inominável.
Que lhes da o gosto,
Com o qual se saboreiam.
Seguidos por matilhas infernais
Cujas salivas corroem a carne
Suas mandíbulas abissais
Trituram a inocência
Sem nenhum alarde.
Em algum lugar jaz a caixa
Que conjura e esconjura
Os Cenobitas
Que existência distinta
Sobrevivendo sugando a vida
Fria, sanguinolenta e maldita!
Nota do autor: CENOBITAS - Nome dado a uma ordem de monges, neste poema porém
refere-se a personagens criados por Clive Barker mostrados no filme Hellraiser.
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E a distância...
Aqueles olhos não possuem mais
O mesmo brilho vazio de antes
E aqueles sentimentos noturnos
Perderam as forças, indefinidamente
E você se foi
Partiu com dor
Partiu com medo
Quando aquelas lágrimas
Não te dizem mais nada
Quando os olhos não veem mais
O que de bom existe
E ainda, quando nada conseguem captar
O corpo somático
Já não lhe tem mais aquele valor
Os apegos existenciais
As paixões humanas
Morreram...
Assim como os seus sonhos
E aquele lugar
Inexplicável
Sobrevive
Sublime
E sereno
Na floresta dos homens esquecida
Perdi o meu fluído vital
Perdi os meus desejos
Perdi a minha vontade
Perdi, sim, contudo, a vida...
Que não me encanta mais...
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Karin - com o poema NECRÓFILA TOCATA;
Renan Tempest - com o poema VERSOS E VINHO NO CEMITÉRIO;
Arys Gaiovani - com o poema DEPOIS DA NOITE AMALDIÇOADA;
Aquino de Souza - com o poema O BIZARRO EMPALHAMENTO DA
ESPERANÇA;
Sr. Arcano - com o poema MAR TENEBROSO;
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Orfeu Brocco - com o poema OS CENOBITAS;
Andreia Santos - com o poema E A DISTÂNCIA...

Você pode colaborar nas próximas edições enviando um e-mail com seu
poema para: contato@senhorarcano.com
Para entrar em contato com qualquer autor deste fanzine, solicite antes uma
autorização ao editor, através do e-mail acima. Esta publicação não repassa
a terceiros e-mail, telefone ou qualquer outra forma de contato de seus
autores sem a permissão dos mesmos.
Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados.
Você não pode fazer uso comercial dos textos desta obra sem a devida
permissão dos autores.
“Embriaga-te sem cessar! Com vinho, com poesia e com virtude.”
- Charles Baudelaire

