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Pelas redes sociais seis drag queens participam da 
competição com resultado final no dia 25 de julho

Corrida das Drag volta 
este ano com formato 
adaptado para internet

Digital

Divulgação

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), 
ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que 
estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas 
culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação 
político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.
delasnievedaspet@gmail.com

Nos muros das  cidades, nos clubes, nas casas,
nas TVs, prisões por todas as partes.
Já nada escondem.
Prisões. Prisões com grades invisíveis,
que não  liberta, que torturam, que alienam.
Cuidada por homens de máscaras,
vestidos de homens de bem.
E nas prisões que se chamam, favelas, fábricas, bordéis.
Prisões de governantes corruptos,
insensíveis, invisíveis, calçadas no egoísmo.
Metade  da humanidade se encontra 
aprisionada pela outra metade!
E o que ouço?
No silêncio compacto, muito bem guardado,
ninguém quer romper o grilhão!

Campo Grande-MS (26/4/2017)

Procuro um templo sisudo,
Austero, reto.
Sinos que rangem dolentes.
E poentes que se calam
Diante do canto sério.
Templo escondido por ramagens
Em fundos de quintais antigos,
Pedra sobre pedra,
Argamassado com terra, água e cupim.
Paredes caiadas de cinza,
Torres que as vistas
Demoram alcançar.
Quero esse templo vazio,
(Egoísmo meu),
Para ouvir ecoar
O som de meu caminhar trôpego
Nos ladrilhos portugueses.
Por testemunhas
Selenciosos santos majestosos,
Anjos barrocos sem sexo,
Pendurados na abóboda.
Altar de linhos fartos,
Cortinas de veludo carmim,
Símbolos em ouro bordados.
Quero silêncio,
Muito silêncio.
O parar da procura,
No encontrar a cruz vazia,
E meu coração
Pleno de luz!

Campo Grande-MS Vem chuva despeje suas lágrimas na terra,
Embebeda com suas gotas de orvalho as plantas,
Para que cresçam e se fortaleçam com o tempo.
E quando paras um pouco, vem à brisa gelada,
Aquele cheiro de terra molhada pairando no ar.
E depois vem a bonança.
Sai o sol, astro rei.
Cansado de dar voltas e voltas na terra,
Nascer e morrer segundo os maias.
Florescem as plantas e as árvores.
Enchem os rios que transbordam,
Correndo pelo seu curso;
Sem fim...
E tudo começa de novo.
Sai á lua prateada.
No céu azul anil,
Salpicada de estrelas brilhantes,
E cometas, asteroides.
Dançando pelo universo,
Bailando pelo espaço,
Percorrendo o infinito. VIII
Em sua incansável jornada,
Passando pela terra.
Em sua caminhada sem fim.

São Paulo-SP

Quero um dia estar ao teu lado,
poder a cada instante do tempo,
te cuidar, te idolatrar, te amar,
caminhar de mãos dadas à beira mar,
sem tempo de voltar.
Quero correr e brincar,
como crianças... rolar e deitar,
no chão de areia do mar...
te beijar, cariciar teu corpo por inteiro,
despertar o desejo, do amor verdadeiro.
Quero que este sonho permaneça,
por mais que eu cresça,
não quero perder o desejo,
quero sempre receber teu beijo.
Quero que se sinta como mulher,
poder ser esta criança a brincar,
e nos meus braços poder te acolher...
... te sentir... te contemplar.
Para sempre, te amar, te amar, te amar...

São Paulo-SP

Quando o teu sorriso descortina
Á porta do meu viver, e calmado
Adentra cioso nos meus dias;
O mundo se faz uma terna melodia.
Quando tuas mãos bailam no meu
Corpo ainda dormido e sedento;
Minha ânsia vulgariza a tua tez de
Menina mulher.
Quando teus lábios vestem minha
Boca com a doçura dos teus beijos,
Vejo o quão se faz necessária nos
Meus dias.
Quando a noite reclina no horizonte
E a luz se faz parda em meus sonhos
Vejo na nudez das minha noites que
Tu já não me pertence.

Ceará-CE

Ai que saudade dos tempos
Em que neava
No largo da avenida,
Olhando a chegada do circo
Do parque ou do comício.
Era uma festa só;
Gurizada em louca corrida,
Pipoqueiros e segurança.
E dentro no picadeiro,
O palhaço pasta chutas
Se esparrama no serrim.
Eu ficava feliz da vida,
Chupando  um picolé
Passando por baixo da lona
Só pra ver o chimpanzé!
Ai que saudade dos tempos
Que agora não voltam mais
Hoje são outros inventos
A praça é de carnavais!!!
A saudade ficou perdida
No quarto da recordação.

Corumbá-MS

Quedos? Por que andais silenciosos?
A vida é feita de conversas, de risos, de
alacridade, de força, e esperança, e fé.
Nestes tempos de pandemia (ou pandemônio?)
vejo viventes tais quais viandeiros disfarçados,
cabisbaixos, pelos caminhos onde antes
andavam soltos, desenvoltos, no lazer, 
no trabalho, na vida...
E não é assim esta vivência! Sejamos
sólidos, solidários, solícitos, sem esquecer do
nosso nós. Agregar elementos essenciais para
a vitalidade. Cuidados sanitários sempre
presentes. Alimentação saudável - o quintal é
a melhor farmácia, fonte perene de saúde.
O estado anímico – alegria, otimismo, risadas,
entusiasmo – nos deixa de bem com a vida,
independente de males externos que rondam
nossos dias. Parcas palavras permanecem
poderosas: MENS SANA IN CORPORE SANO.

O silêncio Impacta

Conversão

Chuva

Sonho de Criança

Quando

No Quarto da Recordação

Croniquinha

Por: Delasnieve Daspet

Por: Nena Sarti

Por: Betinho Meira

Por: Artur Valmor Silva

Por: Vantuilo Gonçalves

Por: Benedito C. G. Lima

Por: Silmar Bohrer

Delasnieve Daspet

Leo Ribeiro

Nesse sábado (27), a partir 
das 19h30, seis drag queens sul-
-mato-grossenses disputam o 
título de Pantanal SuperStar na 
– já tradicional – “Corrida das 
Drag”, que em razão do estado 
de pandemia será realizada 
em versão digital. O episódio 
com o primeiro desafio vai ao 
ar por meio de live na página 
do Facebook, com transmissão 
gratuita, sendo que a compe-
tição segue até o dia 25 de julho. 

Pam Vênus, uma das apre-
sentadoras e idealizadoras da 
disputa, lembra que: “o evento 
se tornou um espaço onde 
elas conseguiam trabalho, ga-
nhando visibilidade na cena”. 
Com o sucesso, decidiram 
mudar o formato do evento, 
transformando em competição 
no ano de 2018, sendo que a 
primeira vencedora foi Jhan-
nine Perry.  

Em razão da pandemia de 
coronavírus e do fato de aglo-
merações estarem impedidas, 
o formato teve de ser alterado 
para o digital, por meio das 
redes sociais. A inspiração foi 
o programa America’s Next 
Top Model, criado pela empre-
sária Tyra Banks, em que as 
modelos fazem photoshoots. 

“Muitos eventos começaram 
a ser on-line, então surgiu a 
ideia de lançarmos a disputa 
neste formato. Com essa mu-
dança tivemos de adaptar o 
tema e vimos a hora perfeita 
para brincar com outras lin-
guagens que as drags pode-
riam explorar em uma compe-
tição on-line. Depois de cada 
episódio as drags terão alguns 
dias para criar fotos baseadas 
nos desafios temáticos que 
mandamos a elas. Semanal-
mente nas lives mostraremos 

as fotos das candidatas ao pú-
blico e, junto às juradas, ava-
liaremos cada competidora, 
sendo que uma será eliminada 
a cada transmissão”, detalha a 
apresentadora.

Todas residentes no Es-
tado: Becky Jhow, Bionda, 
Compacta Baudelaire, Dan, 
Halley Star e Manuela Con-
fuzza competem nos episódios 
que vão ao ar pela mesma 
página, nos sábados de julho 
(4/7, 11/7, 18/7 e 25/7). 

Rana Foratto, Andrômeda 
Black e as apresentadoras 
Meriju Silva e Pam Venus 
irão compôr o júri do evento, 
que conta com a produção 
de Thyssmy Kyssmy. Segundo 
a organização do evento, as 
provas são secretas, sendo 
reveladas ao público apenas 
no dia da eliminação, entre-
tanto adianta que os temas 
estão dentro da arte e cultura 
sul-mato-grossenses. “Essa é 
uma característica bem pre-

sente na Corrida das Drag. 
Cada desafio tem um critério 
avaliativo diferente, alguns 
pensados na questão visual, 
como figurino e maquiagem, 
e outros tem mais a ver com o 
conceito e composição das fo-
tografias”, explica ainda Pam.

Organizado de maneira in-
dependente, o evento tem – até 
o momento – a premiação con-
firmada de R$ 300 em dinheiro 
e um voucher de R$ 150 em 
produtos da Caixa Preta Sex 
Shop. Interessados em ajudar 
com alguma forma de patro-
cínio podem entrar em contato 
por meio do Facebook ou pelo 
Instagram: @corridadasdrag. 
(Com assessoria) 

SERVIÇO: Você confere o perfil 
de cada participante nas redes 
sociais: Confira o perfil nas redes 
sociais das candidatas:
@biondaoficial; @canalcompacty; 
@dan.sant0s; @halleystarqueen e 
@gustafuzza.

Na quietude
da noite singular
a natureza morta
carcomia
seus próprios contornos
causando efeito de
decomposição natural
minha ave notívaga
via a via sofrida e surreal,
como um dia.

Campo Grande-MS 

A Cisma da 
Coruja de Óculos
Por: Janet Zimermann


