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Poetisa, contista, professora, dona de casa e filósofa:
Adélia Luzia Prado Freitas é mineira de Divinópolis.
Sagitariana de 13 de dezembro, conheceu menina o
poder da palavra na literatura. Sua mãe Ana Clotilde
faleceu em 1950, quando Adélia escreveu seus
primeiros versos. Em 1958, ela casou-se com José
Freitas – a quem dedicou o poema “Para o Zé”, que
está no livro Bagagem - e com quem teve cinco filhos.

A escritora cursou Filosofia e trocou correspondências
com o poeta e crítico literário Affonso Romano de
Sant'Anna, enviando-lhe seus poemas, o poeta, por sua
vez, submeteu-os à leitura de Carlos Drummond de
Andrade. O “gauche” de Sentimento do Mundo
remeteu sua produção à Editora Imago, em que
resultaria seu primeiro livro de poesias Bagagem
(1976).

Adélia Prado é largamente estudada, traduzida para
diferentes línguas e intersemioticamente, citada,
entrevistada e premiada. Em 2016, recebeu o Prêmio
Governo de Minas Gerais de Literatura na categoria
“Conjunto da Obra”.

O céu estrelado 
vale a dor do mundo.



A personalidade literária de Adélia Prado, embora múltipla, é constante. Na
forma, caracteriza-se pela estrutura estrófica polifônica, em que seus poemas são
poemas para vozes; já suas prosas, têm períodos curtos, orações coordenadas
preferencialmente e a discursividade indireta que dão ao texto seu ritmo ligeiro,
falado e vocal; no conteúdo, o cotidiano e o regionalismo são apresentados com
simplicidade, sobressalto e encantamento. 

A religiosidade não é apenas uma de suas temáticas, mas uma tessitura que
entorna suas poesias, em que há Deus em tudo e a que a perenidade e a carnalidade
humana devotam. Seu ethos discorre sobre a confecção poética em si, assim como
dialoga com outros escritores, outras referências. O movimento do lampejo, da
memória e do fluxo da consciência, bem como o caráter lúdico e sinestésico de sua
produção, unificam-na. Esse ethos, que se circunscreve cortante e assertivamente,
tanto quando trata de questões mais transcendentais, como quando de assuntos
mais efêmeros, arranca de sua leitura o mesmo desejo de reflexão.

A exposição “A borboleta pousada ou é Deus ou é nada.” é uma tarefa
metalinguística em que não apenas um recorte conceitual da poesia de Adélia Prado
foi feito, mas seus versos estão disseminados nas denominações dessa exposição:
citar Adélia em Adélia. Estruturalmente e biograficamente, seus poemas obedecem a
nenhum critério, mas tematicamente sim: as poesias estão reunidas entre os
metapoéticos de “A poesia me salvará”, com um grupo de poemas que lidam com a
elaboração da poesia na própria poesia; entre as poesias que trazem uma reflexão
sobre a passagem e a volatibilidade do tempo de “As cíclicas e perecíveis rosas”, em
que os mecanismos linguísticos da memória, do fluxo de consciência e do
distanciamento do eu lírico de seu objeto são bastante recorrentes. 

Há também “É roxo o amor. De amoras, não. De dor”, que reúne seus poemas de
recepção sinestésica; neles, a relação inusitada das sensações dá cor aos cheiros, cheiro
às cores, som às paisagens. A repercussão linguística alcançada por esse tipo de
recursividade de escrita nos convida a ter essa mesma percepção na leitura. Em “Como
os ratos da fábula, eu o sigo roendo o inroível amor”, mesclam-se poesias que versam
sobre o amor e sobre a loucura, em que a construção delicada e prosaica em verso
lhes dão um aspecto de história contada, ainda que não sejam narrativas. Por fim, “Das
tripas, coração” contempla poesias em que o eu lírico se circunscreve como carnal,
passional e efêmero, diante de Deus e diante de si mesmo. Seus poemas versam a
condição humana que em todos habita e que, circunstancialmente, vem à tona. 

As palavras me matam, 
as perfeitas e as cruas.

Flávia Figueirêdo
CURADORA



Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,
atravessou minha vida, 
virou só sentimento.

(Poesia reunida)

01A poesia me salvará.
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Explicação de poesia
sem ninguém pedir



O que de pronto se mostra
palpitante e acabado
vazando precioso entre cacófatos 
se ri do poeta
ocupado em limpar textículos:
ó truão, 
no poema como no quadro
os olhos estão no umbigo.
Volemos.

(Poesia reunida)

(Oráculos de Maio)

A poesia me pega com sua roda dentada, 
me força a escutar imóvel
o seu discurso esdrúxulo.
Me abraça detrás do muro, levanta
a saia pra eu ver, amorosa e doida.
Acontece a má coisa, eu lhe digo,
também sou filho de Deus,
me deixa desesperar.
Ela responde passando
língua quente em meu pescoço,
fala pau pra me acalmar,
fala pedra, geometria,
se descuida e fica meiga,
aproveito pra me safar.
Eu corro ela corre mais,
eu grito ela grita mais,
sete demônios mais forte.
Me pega a ponta do pé
e vem até na cabeça,
fazendo sulcos profundos.
É de ferro a roda dentada dela.
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Sedução

Arguição
da soberba
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O poeta cerebral tomou café sem açúcar
e foi pro gabinete concentrar-se.
Seu lápis é um bisturi

que ele afia na pedra,
na pedra calcinada das palavras,
imagem que elegeu porque ama a dificuldade,

o efeito respeitoso que produz
seu trato com o dicionário.

Faz três horas que já estuma as musas.
O dia arde. Seu prepúcio coça.
Daqui a pouco começam fosforescer coisas no mato.
A serva de Deus sai de sua cela à noite

e caminha na estrada,
passeia porque Deus quis passear

e ela caminha.
O jovem poeta,

fedendo a suicídio e glória,
rouba de todos nós e nem assina:

‘Deus é impecável.’
As rãs pularam sobressaltadas

e o pelejador não entende,
quer escrever as coisas com as palavras.

(Poesia reunida)
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A Formalística
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Posso me esforçar à vontade
que a letra não sai redonda.

Deus me vê.
Não escrevo mais cartas,
só palavrões no muro:

Foda-se. Morra.
Estou cansada de dizer eu te amo.
Não tem começo nem fim minha paciência.
Não paro de pensar em Jonathan.

Detesto escrita elegante.
As tragédias são doces.

Aprendi a falar desde pequenininha.
Tudo que digo é vaidade.

É impossível viver sem dizer eu,
palavra a Deus reservada.

Não sei como ser humana.
Saberei, se Jonathan me amar:

’que unha forte!’,
‘você me lembra alguém’,
‘quase lhe mando um cartão’.

Migalhas, Jonathan,
você também vai morrer,

fala, 
descansa meu coração.

Não me importa a palavra, esta corriqueira. 
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 
os sítios escuros onde nasce o ‘de’, o ‘aliás’, 
o ‘o’, o ‘porém’ e o ‘que’, esta incompreensível 
muleta que me apoia. 
Quem entender a linguagem entende Deus 
cujo Filho é Verbo. Morre quem entender. 
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda, 
foi inventada para ser calada. 
Em momentos de graça, infrequentíssimos, 
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. 
Puro susto e terror. 

Fieira

Antes 
do nome

(Poesia reunida)
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Roça 

(Poesia reunida)

No mesmo prato
o menino, o cachorro e o gato.
Come a infância do mundo.

05As cíclicas perecíveis rosas



Hoje estou velha como quero ficar.
Sem nenhuma estridência.
Dei os desejos todos por memória
e rasa xícara de chá.

Trégua

Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram
um bule azul com um descascado no bico,
uma garrafa de pimenta pelo meio,
um latido e um céu limpidíssimo
com recém-feitas estrelas.
Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios,
constituindo o mundo pra mim, anteparo
para o que foi um acometimento:
súbito é bom ter um corpo pra rir
e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo
alegre do que triste. Melhor é ser.

Momento

Você conversa com uma tia, num quarto.
Ela frisa a saia com a unha do polegar e exclama:
‘Assim também, Deus me livre’.
De repente acontece o tempo se mostrando,
Espesso como antes se podia fendê-lo aos oito anos.
Uma destas coisas vai acontecer:
um cachorro late,
um menino chora ou grita,
ou alguém chama do interior da casa:
‘O café está pronto’.
Ai então, o gerúndio se recolhe
e você recomeça a existir.

Epifania
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Ofélia tem os cabelos tão pretos
como quando casou.
Teve nove filhos, sendo que
tirante um que é homossexual
e outro que mexe com drogas,
os outros vão levando no normal.
Só mudou o penteado e botou dentes.
Não perdeu a cintura, nem
aquele ar de ainda serei feliz,
inocente e malvada
na mesma medida que eu,
que insisto em entender
a vida de Ofélia e a minha.
Ainda hoje passou de calça comprida
a caminho da cidade.
Os manacás cheiravam
como se o mundo não fosse o que é.
Ora, direis. Ora digo eu. Ora, ora.
Não quero contar histórias,
porque história é excremento do tempo.
Queria dizer-lhes é que somos eternos,
eu, Ofélia e os manacás.

A esfinge 
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(Poesia reunida)
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(Poesia reunida)

Quando minha irmã morreu eu chorei muito
e me consolei depressa. Tinha um vestido novo
e moitas no quintal onde eu ia existir.
Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento.
Tinha uma perturbação recém-achada:
meus seios conformavam dois montículos
e eu fiquei muito nua.
Cruzando os braços sobre eles é que eu chorava.
Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei.
Busquei retratos antigos, procurei conhecidos,
parentes, que me lembrassem sua fala,
seu modo de apertar os lábios e ter certeza.
Reproduzi o encolhido do seu corpo
em seu último sono e repeti as palavras
que ele disse quando toquei seus pés:
´Deixa, tá bom assim´.
Quem me consolará desta lembrança?
Meus seios se cumpriram
e as moitas onde existo
são pura sarça ardente de memória.

08As cíclicas perecíveis rosas

As mortes 
sucessivas



Faca oxidada contra a polpa verde, 
é roxo o amor. 
De amoras, não. 

De dor.

À mesa

(Oráculos de Maio)
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Obturação, é da amarela que eu ponho. 
Pimenta e cravo, 
mastigo à boca nua e me regalo. 
Amor, tem que falar meu bem, 
me dar caixa de música de presente, 
conhecer vários tons pra uma palavra só. 
Espírito, se for de Deus, eu adoro, 
se for de homem, eu testo 
com meus seis instrumentos. 
Fico gostando ou perdoo. 
Procuro sol, porque sou bicho de corpo. 
Sombra terei depois, a mais fria. 

Sensorial

Desejo, como quem sente fome ou sede,
um caminho de areia margeado de boninas,
onde só cabem a bicicleta e seu dono.
Desejo como uma funda saudade
de homem ficado órfão pequenino,
um regaço e o acalanto, a amorosa tenaz de uns dedos
para um forte carinho em minha nuca.
Brotam os matinhos depois da chuva,
brotam os desejos do corpo.
Na alma, o querer de um mundo tão pequeno
como o que tem nas mãos o Menino Jesus de Praga.

Azul sobre amarelo,
maravilha e roxo
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O amarelo faz decorrer de si os mamões e sua polpa,
o amarelo furável.
Ao meio-dia as abelhas, o doce ferrão e o mel.
Os ovos todos e seu núcleo, o óvulo.
Este dentro, o minúsculo.
Da negritude das vísceras cegas,
amarelo e quente, o minúsculo ponto,
o grão luminoso.
Distende e amacia em bátegas
a pura luz de seu nome,
a cor tropicardiosa.
Acende o cio,
é uma flauta encantada,
um oboé em Bach.
O amarelo engendra.

Louvação para
uma cor 

(Poesia reunida)
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Roxo aperta.
Roxo é travoso e estreito.
Roxo é a cordis, vexatório,
uma doidura pra amanhecer.
A paixão de Jesus é roxa e branca,
pertinho da alegria.
Roxo é travoso, vai madurecer.
Roxo é bonito e eu gosto.
Gosta dele o amarelo.
O céu roxeia de manhã e de tarde,
uma rosa vermelha envelhecendo.
Cavalgo caçando o roxo,
lembrança triste, bonina.
Campeio amor pra roxeamar paixonada,
o roxo por gosto e sina.

Uma ocasião,
meu pai pintou a casa toda
de alaranjado brilhante.
Por muito tempo moramos numa casa,
como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo.

Roxo 

Impressionista 

(Poesia reunida)
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Cabeça
Quando eu sofria dos nervos,
não passava debaixo de fio elétrico,
tinha medo de chuva, de relâmpio,
nojo de certos bichos que eu não falo
pra não ter de lavar minha boca com cinza.
Qualquer casca de fruta eu apanhava.
Hoje, que sarei, tenho uma vida e tanto:
já seguro nos fios com a chave desligada
e lembrei de arrumar pra mim esta capa de plástico,
dia e noite eu não tiro, até durmo com ela.
Caso chova, tenho trabalho nenhum.
Casca, mesmo sendo de banana ou de manga,
eu não intervo, quem quiser que se cuide.
Abastam as placas de ATENÇÃO! que eu escrevo
e ponho perto. Um bispo, quando tem zelo
apostólico, é uma coisa charmosa.
Não canso de explicar isso pro pastor
da minha diocese, mas ele não entende
e fica falando: ‘minha filha, minha filha’,
ele pensa que é Woman's Lib, pensa
que a fé tá lá em cima e cá em baixo
é mau gosto só. É ruim, é ruim,
ninguém entende. Gritava até parar,
quando eu sofria dos nervos.
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Como os ratos da fábula, eu o sigo roendo o
inroível amor.
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Amor é a coisa mais alegre
amor é a coisa mais triste
amor é coisa que mais quero.
Por causa dele falo palavras como lanças.
Amor é a coisa mais alegre
amor é a coisa mais triste
amor é coisa que mais quero.
Por causa dele podem entalhar-me,
Sou de pedra sabão.
Alegre ou triste,
amor é coisa que mais quero.

O sempre amor 

Vamos dormir juntos, meu bem,
sem sérias patologias.
Meu amor é este ar tristonho
que eu faço pra te afligir,
um par de fronhas antigas
onde eu bordei nossos nomes
com ponto cheio de suspiros. (Poesia reunida)

O amor me fere é debaixo do braço,
de um vão entre as costelas.
Atinge meu coração é por esta via inclinada.
Eu ponho o amor no pilão com cinza
e grão de roxo e soco. Macero ele,
faço dele cataplasma
e ponho sobre a ferida.

Amor violeta

Psicórdica
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Prado
Adélia

Querido louco

Dona doida
Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso,
com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora.
Quando se pôde abrir as janelas,
as poças tremiam com os últimos pingos.
Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema,
decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos.
Fui buscar os chuchus e estou voltando agora,
trinta anos depois.  Não encontrei minha mãe.
A mulher que me abriu a porta, riu de dona tão velha, 
com sombrinha infantil e coxas à mostra. 
Meus filhos me repudiaram envergonhados,
meu marido ficou triste até a morte,
eu fiquei doida no encalço.
Só melhoro quando chove.

Quando um homem delira, 
de onde fala sua alma a língua 
para todas as línguas traduzível 
sem prejuízo de sua insensatez?
Ouvi-la obriga a alfabeto novo, 
dói tanto que os relógios param.
Tem piedade de mim é o mesmo que 
‘me dá um chinelo pra eu surrar o enfermeiro,
Deus é bom, nas famílias em crise 
ninguém escuta ninguém’.
Tira do bolso nota de pouca valia, 
me dando a senha pra encerrar a visita:
Obrigado por tudo e vai com Deus, 
vai comprar pra você uma coisa bonita.
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Como os ratos da fábula, eu o sigo roendo o
inroível amor.

(A duração do dia)

(Poesia reunida)
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(Oráculos de Maio)

Confeito

Exausto
Eu quero uma licença de dormir, 
perdão pra descansar horas a fio, 
sem ao menos sonhar 
a leve palha de um pequeno sonho. 
Quero o que antes da vida 
foi o profundo sono das espécies, 
a graça de um estado. 
Semente. 
Muito mais que raízes. 

Quero comer bolo de noiva, 
puro açúcar, puro amor carnal 
disfarçado de corações e sininhos: 
um branco, outro cor-de-rosa, 
um branco, outro cor-de-rosa.

Tal qual um macho
Comi em frente da televisão
sem usar faca
e repeti o prato
como os caminhoneiros que falam de boca cheia
e vi um programa até o fim. 
Até altas da madrugada
fiquei vendo as moças rebolantes
locutores boçais dizerem
segura meu microfone, gracinha.
Depois fui dormir e sonhei,
voava perseguida por soldados
um voo medroso
temendo me embaraçar na rede elétrica.
Acordei com decepção e ânsias, 
macho verdadeiro
sonharia com rebolâncias. 

16Das tripas, coração
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(Poesia reunida)

Briga no beco
Encontrei meu marido às três horas da tarde
com uma loura oxidada.
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mão e palavras
que nunca suspeitei conhecer.
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei,
gritei meu urro, a torrente de impropérios.
Ajuntou gente, escureceu o sol,
a poeira adensou como cortina.
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura,
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea-ofendida,
uivava.
Gritei, gritei, gritei, até a cratera exaurir-se.
Quando não pude mais fiquei rígida,
as mãos na garganta dele, nós dois petrificados,
eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos,
as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças.
Desde então faço milagres.
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Gregoriano

O aproveitamento
da matéria
Só quem olha sem asco as próprias fezes,
só este é rei.
Só ele pode ordenar-te:
Poupa o cabrito e a grama,
não maltrates borboletas.
A humilhação quebra a espinha
de quem vai ao trono sem saber de si.
Agostinho, o santo, já disse:
Vim de um oco sangrento,
é entre fezes e urina
que nasci.

18Das tripas, coração

O que há de mais sensual?
Os monges no cantochão.
Espalmo como só pode fazê-lo
uma flor toda aberta,
desperta a espumilha-rosa
contra o melancólico e o cinza.
“Um dia veremos a Deus com nossa carne.”
Nem é o espírito quem sabe,
é o corpo mesmo,
o ouvido,
o canal lacrimal,
o peito aprendendo:
respirar é difícil. (Poesia reunida)

(A duração do dia)
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