


“Se eu tivesse palavras eu faria um quadro”

(Deve Ser Assim - Marina Lima)

Aqui, uno tudo: palavras e desenhos. Letras e imagens.  
Pensamentos em forma de poesia e cartazes.

Pôsteres & Retalhos de Poesia é uma compilação do que escrevo desde a minha 
adolescência com uma seleção dos cartazes da série Pôster do Mês.  
Escrever e desenhar sempre estiveram presentes na minha vida.  
Desde tenra infância, as palavras já não se contentavam em ficar quietas em mi-
nha cabeça, precisava ganhar as folhas de papel e se misturavam aos meus dese-
nhos.

Neste livro, apresento estas duas vertentes do meu ser artista. As rimas e arte 
digital são irmãs no meu repertório visual. As poesias datam do período de 
1988 a 2017 e os cartazes, de 2013 a 2017.

Que não me faltem palavras para desenhar meus cartazes.

Um forte abraço

Chris, The Red

1

ApresentaçãoApresentação



Pôsteres e Retalhos
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I Feel Infinite
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Meus Eus
Tenho características
Tenho a alma
Sou a pele alva
Os cabelos pretos
Sei que sou pessoa
Sei que sou alegre,
mas posso estar triste
Sou minhas qualidades
mas tenho meus defeitos
Sou criativo.
Impaciente, com certeza
Sou obediente
Nem tanto, às vezes
Sou estudioso
Amigo
A vida é minha amiga.
A morte?
Não sei.
Sou meu amigo
Um brasileiro.
Dessa gente que sonha,
que luta por um mundo melhor.
Sou sonhador
Não tem mau nisso
É bom sonhar
Sou solitário.
Apenas vivo a vida
do jeito que ela é.
O destino, meu caminho.
Minha mãe, minha fortaleza
meus amigos, minha ajuda.
E eu?
Eu sou meu sofredor
Mais ninguém
Apenas eu.
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Trançados



Teresina
Um lugar
místico
Um lugar
folclórico
Um lugar
diferente
Uma cultura
Um povo
Uma parte
e um todo
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Chita
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Poesia
Tudo
Belo
Arte
Vida
Poesia
Não importa
como seja
Se é pequena
ou grande
É arte
E arte é vida
O homem poeta
Bonito
Vivo
Um artista
Um mundo
Um universo
Estrelas cadentes
Poesia
Poeta
Mudo
Surdo
Tudo

8



moderno
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Capital
Minha capital
Antes? Nada
Hoje? Tudo.
Voar?
Sim, eu quero voar
Voar
Eu vou voar
nas asas dessa ave.
Que a cada dia
sobe mais às alturas
do céu do Brasil
Oh, Cara!
Não permita
que eu morra
na seca dessa vida
sem desfrutar
da beleza
do plano alto
do planalto.
A capital
Minha capital.
Na minha terra tem de tudo.
Morangos e cerrado
Tem vida
Tem tudo
Porque é a capital
Minha capital
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FREEDOM
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Liberdade
O que?
Onde?
Cade?
Como?
Que pena
Era um sonho.
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all over my body
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A Arte Pecaminosa de Amar
Amor
Amores
Tantos amores
Loucas paixões
quem me incendeiam
que ardem por dentro
Loucos desejos
que me excitam
Loucos amores
que me matam
me sugam a alma
feito vampiros famintos
loucos por sangue
que vagueiam
feito zumbis
nas noites escuras
Meu desejo
Me suga, me coma
faz de mim teu escravo
Faz-me gozar
Faz-me pecar
Leve-me para o mau caminho
Meu fruto proibido
Vem ser meu senhor
Meu amante, meu lorde 
Estou te esperando
Meu amor
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voices
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Palavras
O que são?
Onde estão?
Palavras
Apenas palavras
Meras palavras
Nada mais
Só palavras
O que importa
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amenidades
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Ela
Minha luz
Meu caminho
Minha amiga
Minha ajuda
A alma purpura
A maciez do moreno
O brilho do olhar
A doçura do falar
Ela
Meu carinho
Meu amor
Minha dedicação
Minha ternura
Minha mãe
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coração em Branco e Preto
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Corpo
Ali
onde vive o dinheiro
jaz um corpo
Um corpo forte
Um corpo frágil
Lindo
Alegre
Um corpo
E que corpo.
Nunca vi corpo igual
Mas já era
Já foi
Porque agora
vive um novo corpo
Feio
Triste
Frio.
Um corpo
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Passagem
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Decepções
Que linda vela acesa
Linda vela acesa
Vela acesa
Acesa
Puft!
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COLOMBINA



Lágrimas
Oi, minha menina linda
Como eu te amo
ou te amava
não sei
Por que tem que ser assim?
O mundo, a fome
Por que tristeza e não alegria?
Por que miséria?
Ela é tão suja,
tão feia, nojenta.
Ela é tão triste.
Oi, minha menina linda.
Tão ingênua
Você mal veio ao mundo
e já vai embora
Por que tem que ser assim?
Crianças morrerem
Crianças indefesas. Inocentes.
Por que temos que viver
nas candelárias da vida, minha menina?
Você é tão linda
e tão pequenina,
minha menina linda.
Adeus.
Por que adeus?
Como odeio este adeus.
Eu não o queria.
Eu queria tê-la para sempre
em meus braços.
Mas isto é impossível.
Existe guerras, armas.
Existe a estupidez.
De quem?
Do homem
desumanizadamente humano,
minha menina linda.
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Pierrot
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Vida
Por que és tão cruel?
Por que escolheste a mim?
Logo eu que adoro a alegria
Não merecia
Eu a amava tanto.
Por que este destino?
Por que transformaste
minha alegria
numa tristeza de amor?
Dói, sabias?
E dói até hoje,
aqui dentro.
no peito
e vai roendo
cada pedaço da minha alma
Não sejas tão má assim
Deixa-me ser alegre
Viver a aventura
de reconquistar
o meu amor perdido.
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coração em Construção
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Você
Você
Ninguém mais além de você
Você
Seu corpo
Sua boca
Seus olhos
Seus cabelos
Seu sorriso
Você
Só você.
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ANJO



O Canto dos Pecadores
Deus
Meu Vênus
Meu feiticeiro
Você é perigoso
Minha febre
Minha luz e minha magia negra
Você é um garoto mau
Serei seu brinquedo
Seu momento
Sua vida e pecado.
Marcarei seu coração
Sou como o cupido
Seu Apolo
Vou te fazer feliz
Vou lhe dar amor
Vou te ensinar a…
Viver
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Coração Pulsante
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Coração Pulsante
Em meu peito
Bate um coração pulsante
Ele não é uma pedra de gelo
É uma bola de fogo
Que exala calor
Respeito
Carinho
E acima de tudo,
Amor
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Negro Coração Pulsante
Mesmo no fim, ainda nos restam as lágrimas do sol.
O sol brilhante e quente, que nos queima a pele,
intoxica a alma.

Mesmo no fim, ainda nos resta a negritude da lua,
que nos escurece o coração.

Mesmo no fim, o negro coração pulsante,
há de chorar uma última lágrima.

Mesmo no fim, os últimos cinco segundos de dor,
gritam dentro do entorpecido coração.

Mesmo no fim, o negro coração pulsa.



Saudades
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Saudades
O tempo passa
e você não aparece
Quanto mais o tempo passa
Mais saudades sinto de você
Por que você não aparece?

Quantas saudades eu sinto
das nossas confidências sinceras
dos nossos passeios na praça
dos nossos domingos no cinema
e de todos os nossos problemas.

Quando lembro de você
Lembro dos nossos bate-papos na calçada
dos nossos olhares profundos
Da sua pele macia, cor de moreno
Dos seus longos cabelos pretos
e de seus límpidos olhos negros.
Quantas saudades eu sinto.
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Sete pecados: INveja
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Sonhos
Malditos tormentos da vida
Que me ajudam a viver
A sofrer
Sonhos.
Meus sonhos
Meus pesadelos
Que me fazem sorrir
Chorar
Sonhos que amo
Sonhos que odeio
Sonhos
Eternos sonhos
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Wishes
37



Quero
Seus olhos
Quero
Seus lábios
Quero
Seu olhar
Seu beijo
O mel da sua pele
O sorriso da sua boca
Quero…
Quero…
Quero.
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Renascer
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Criatura
Oh, criaturinha!
Tão pequena.
Tão inocente.
Oh, criaturinha!
Cheia de luz
Cheia de amor
Tu és a luz
que ilumina
o meu ser.
Tu és a luz
que ilumina
o mundo.
Oh, criaturinha!
Tão pequena
 e tão cheia de graça.
Seja bem-vinda,
pequenina!
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The Lost Queen
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Encontro
Entardecia
e ela ali sentada.
Pensando
em nada
em tudo.
Nela.
Vivendo as boas coisas da vida.
O medo do prazer
O telefone
Ela
O encontro
A dúvida
A decisão
A hora
A noite
As duas
Apenas a lua como testemunha
O tiro
A desgraça
O ciúme
O inimigo
A morte
Uma parte de sua vida se foi
E agora?
Como viver sem sua luz?
Dias passando
A tristeza
A solidão
A sexta-feira
A derrota
O suicídio
O encontro eterno
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Inside My Rebel Heart
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O Outro Lado do Amor
Por que fazes isto comigo?
Por que me desprezas?
Eu te amo.
Por que não me olhas?
Por que não me tocas?
Me beije, me ame.
Eu te desejo.
Por que quebras o meu coração?
Todos me alertaram sobre você.
Mas eu fiquei surdo
Fiquei cego
e dentro do meu coração,
a dor criou moradia.
Será que o mal sempre prevalecerá?
E as rosas?
Não valem mais nada?
E o amor? Onde estará?
Terá sido esquecido
em algum beco qualquer?
Temos que achá-lo.
Ele sofre
Ele chora
O que fizemos?
Somos maus
Calculistas
Somos cruéis
A crueldade do homem
magoa
fere.
O homem é mais feliz quando fere.
Algum dia, mudaremos?
Onde foram esquecidas as rosas?
Onde estarão as cores?
Algum dia, mudaremos?
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amor
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E Chega o Amor
Que gostoso
Que prazer
Gostoso prazer
Gostoso viver
E que viver.
Eu quero sempre esse viver
Eu quero sempre esse prazer
Viver e prazer
Prazer e morrer
Morrer de amor
De desejo
De loucura
Todas as loucuras
As normais
As insanas
As excitantes
As mais ardentes
Ardente de gozo
Gozo de prazer
Gozo de amor
Gozo de viver
Que gostoso 
é o viver



RETALHOS
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Desnudo-te
Camada por camada
Descubro-te
Aprofundo-me em teu ser
Em tua essência
Cada toque
cada beijo
Invado-te
Tua pele
teu corpo
Conquisto-te
Guio-te em meus braços
Agarro-te
Mas eres meu?
Sou teu?



“Se eu tivesse palavras eu faria um quadro”
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Somos todos mulheres
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Somos Todos Mulheres
Somos Todos Mulheres.
Somos Todos Responsáveis
Pela transformação que precisa ser feita
Mundialmente
Para que a violência, o desrespeito
A Discriminação
O Feminicídio
Acabe.
É preciso comemorar as conquistas
Mas primordial 
Que nos conscientizemos do
Muito que ainda por se fazer.
Um dia, 
O 08 de Março 
Será comemorado em toda a sua plenitude.
Até lá,
Lutaremos juntos.



(Deve Ser Assim - Marina Lima)
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trilogia love: sagrado
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Cheiro Marcado em Mim
Passeando pelo shopping, vi aquela loja.
Não pude evitar. Entrei e perguntei para a vendedora pelo seu perfume.
Em um misto de loucura, ansiedade. Medo.
Será que ainda existiria, mas o sim dela afirmando que sim,
que ali existia o aroma, o seu aroma.
Depois de tantos anos, mais de uma década, que memóri-as me traria?
Me traria alguma?
Uma eternidade aquele pequeno espaço entre a porta e o perfume.
Mas lá estava ele, o mesmo vidro, ali,
parado na minha frente. 
Uma fração daquele cheiro,
mínima entrando pelas minhas narinas
e foi suficiente.
Me perdi em devaneios, lembranças,
aquele era o seu cheiro gravado em minha mente.
Anos e anos depois, e ele era vivo e forte.
Meu corpo reagiu, senti sua pele junto a minha,
senti seu calor, seu abraço.
Tudo isto gravado em seu cheiro.
Uma lágrima se formou.
Não era de saudade.
Era da certeza que sentimentos verdadeiros não se acabam.
Se transformam, para sempre ficam marcados.
Como o seu cheiro marcado em mim. 
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