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Canta a mulher errante e sem pátria
Oh Musa
Que nem Ítaca nem Penélope esperam
Aquela que é livre e aquela que não tem nada
A mulher que viu de tudo um pouco
Vive EntreAltoseBaixos
E, sem dúvida, canta
Oh Musa
A Mulher-que-vai-morrer-sozinha

Canto I



*
portoalegre 
insone 
colorida de monótono outono 
nem faísca de vida 
morta & rasga-mortalha

só os fantasmas habitam 
as esquinas do bom fim 
os botecos da cidade baixa 

passam chispando táxis vermelhos vazios



*
o macio das carnes 
entre tua bacia 
adormecer onde se come 
e comendo se consome 
inteiro 
o vazio de ser recheio



*
o que houve 
nos perdemos 
escorrem rios inteiros entre nossas bocas
de nossas almas um dilúvio
penso em procurar saída

quase sempre desisto

em noites miseráveis de abril
dedicada ao memorial de moedas pro cigarro 
os dias não vistos transcorrem e arriam



Sereias

Dos 18 aos 33 fui medicada para tristeza
E não há nada de errado nisso
Tirando o fato de que dos 18 aos 33 fui profundamente triste

Nunca entendi o que aconteceu
Se o problema era comigo
Mas ainda lembro
O gosto metálico 
A sensação de pensar pior
Por anos a memória aerada
E a médica perguntando, quando engordei: 
Prefere ser louca e linda ou gorda e feliz 
Ignorando que é possível ser louca linda gorda e feliz
E ignorando que felicidade não é menos loucura que tristeza
Era uma mulher com poros grossos e cabelos finos
Uma mulher que pensa este tipo de coisa

Também lembro do tio que me segredou
Na família somos assim 
Como se a tristeza e os modos estranhos fossem minha herança 
Junto do nariz grande, da hipermetropia e da mania de falar gritando 

Aos 30 anos cansei e pedi para uma estrela 
Quero ser solar 
O que obviamente não aconteceu
[mas existem formas piores de morrer de dentro pra fora]



*
em 2013
encontraram uma cabeça na Borges
eu não pude mas meu amigo 
pegou a bicicleta e foi conferir
de noite nos encontramos na pracinha
a grama batendo na bunda
bebemos vinho e
falamos de revolução

anos depois ele tentou me estuprar

portoalegre de pós tudo
os que não mudaram 
cansaram
falta dinheiro mas cantamos
no churrasco se fala em política e engasgo
o coração é estreleiro

mas às vezes é tão difícil



Um dia do verão paulista em 2016
No calor alucinado de queda do capitalismo
Onde nadamos e bebemos com uma alegria desempregada

Depois

Um dia com a luz do verão gaúcho 
Nós docemente acertados
Sentindo a brisa do rio  
 

Um verão capaz de nos fazer esquecer 
Esta mortalha que simplesmente aceitamos 
Porque o que poderíamos fazer
Afinal
Um verão que nos desse lembranças doces e inocentes
Como se estivéssemos em 2007
Lembranças tão vivas que seríamos capazes 
De rir das noites terríveis de 2011 
Ou nos aquecer no desolado de 2018

Um verão sem sequer traço deste
Irremediavelmente cruel 
Inverno

Bigamia



*
Se eu fosse dessas coisas 
[e sou]
Diria que nos dias secos 
Enquanto tossimos fuligem pelo centro
Os rios mortos de Anhangá 
Estão cobrando seu preço



*
Sorrateiramente
Meu afeto escapa 
Raivoso
Queima e desfigura 
À ti à mim ao outro

Brisa
Depois tufão



Quarenta anos livres de preocupações
Tirando algumas mortes
Dores crônicas
Tabagismo recorrente
E uma tristeza que vem sei lá de onde

Mas não quero ser essa

Busco uma imagem no espelho
Estrias cicatrizes rugas
No primeiro encontro falo dos pelos brancos
Não
Quero ser outra

Enfio a imagem de uma cicatriz na tua cabeça
Enquanto jantamos 
Digo que não me olhe
Não sou essa

Uma mulher deselegante



*
Talvez seja necessário coleira ou jaula
Raivoso
Meu afeto escapa 
Resiste feroz ao que nem sabe

Ou talvez moldura
Quando tão frágil e delicado
Sopra com o vento 
Depois passa



* 
Do meio de uma noite muito escura e muito longa
Mboitatá acordou e começou a comer olhos
Comer olhos comer olhos comer olhos
Sua pele fina de cobra que nunca via a luz
Deixava ver olhos
Alguns piscando 
Alguns bem abertos 
[Até que se tornou o próprio céu]

Esse é Marte, disse
Fingi acreditar



Minha tristeza chega com a chuva 
Mas se anuncia pelo nada 
Ancestral como a solidão da minha mãe
[e da mãe dela e da mãe dela e da mãe dela]

Sento na sala 
Vazia 
A mulher é sua Ítaca
Uma mancha de caneta no papel
Única estrela no centro de SP

A solidão não nasce mulher
Torna-se 
Como tornou-se minha tia
Como tenho me tornado 
Eu ela

É o vento que me enfia 
Esses pedaços de nada
Uma buceta no peito
Herança da minha vó
[e da mãe dela e da mãe dela e da mãe dela]

Minha prece para as mulheres



Ainda assim
Tantas vezes fui sentimental na Estação República
Na escada rolante pensando em sexo
Ou cheia de planos em um vagão lotado

Também me portei como uma adolescente 
Em especial nas quartas-feiras 
Já exausta da semana
Descendo um ponto antes para caminhar
Ouvindo música nos fones e vendo as luzes dos carros

Não faltaram momentos contemplativos
A imensidão da Sé
As bicicletas mais nativas que pernas
As ruas estreitas onde nenhum ônibus deveria passar
As coxas de um homem
O sorriso de uma mulher

Vergonhosamente admito que chorei em público
No centro de São Paulo
Por dores reais e imaginadas, sóbria e bêbada
Mais que isso
Já troquei amor
Enquanto todos trabalhavam
Gozei e dormi até mais tarde.

Ao centro de São Paulo não é permitido existencialismo



I
Nutro o amor 
[impróprio e obsessivo]
Dos adolescentes
Pelos pombos 
[quase mortos]
[ainda vivos]
Do centro

II 
Estou cansada de poemas de amor
Nada é mais triste que os pombos do centro de São Paulo

Deitados no asfalto
Ciscando o cimento
Quem é capaz de amar com um clima assim?

Pombos do centro de São Paulo



*
quer tudo em seu lugar
  ordenado & fixo
me deseja vaidosa
leve na alma
como quem não traz em si 
poesia e morte

sonha a própria irrelevância
afundado nos dias imensos
no que de menor faz a vida
quer que tudo caiba em um livro vazio 
que guarda no bolso
e lê quando se sente sozinho



*
Te ver todo dia no mesmo horário
Chuva que no verão 
Chega sempre às cinco e meia
Às vezes alagando a rua
Às vezes ficando uma semana



*
Ouço o ruído constante de Iemanjá
Penso no mar que bate na areia
Que já foi minha infância
Adolescência
Oxalá será minha velhice

O mar é eterno em mim
Eu sou finita nele

Desejo que sempre venha ao mundo
Alguém capaz de olhar para o mar
Como eu
Agora

E que quando
Porventura
Secarem os oceanos
E os deuses forem faíscas

O universo
Infinito e preciso
Reinvente a brisa
Mova a água morta
Então



*
Rainha de tudo que é vivo
Assunto das bocas que já não são
Destino cruel da minha pimenteira e dessa mosca
Dizem que só escolhe os melhores 
[mas escolhe todos, mesmo] 

Por sermos parecidas
A morte e eu
Sentamos em casa de pijamas
Rimos dos absurdos que contam sobre nós
Mas logo precisamos ficar sozinhas
Por toda eternidade
[especialmente aos domingos]



Te olho como um cusco 
Olha o mar pela primeira vez 
Então corro por teu corpo
Me misturo nele
Feito areia nos pelos
Rolo
Rosno
Mordo 

Cusco



*
Minotauro na porta da cozinha
Faz dias que chove
As roupas já tem cheiro de inverno gaúcho
Grito pra Deus
'É verão, porra!'
Me cai uma gota no olho

No ballet da minha psique
O vento balança a grama
Que toca os galhos da bergamoteira
Enquanto ele desliza
Entre gatos
Frangos
Tristezas
Primeira bailarina do quintal

Sei
Já não estou lá
Hesito em abrir os olhos
Todo nosso carinho cabe
Nessa curva de BR
Memória coreografada
Numa manhã 
De segunda



* 
A memória
Da bunda laranja da galinha laranja
Como se fosse outro país
Distante
Desejada
A bunda fofinha e redonda da galinha laranja
Pó pó pó
A memória de um protesto recorrente

Está tão longe
A bunda laranja fofinha e redonda
Da galinha laranja



*
Acompanho de longe o último homem que amei
[Não amo mais]
Enquanto faz nossa janta
Continua triste e teimoso
É o mesmo mas parece outro

Da última vez que nos vimos
Ainda o amava
Seu cheiro ficou em mim
Atrapalhando a vida
Só de lembrar [fraquejo]
Talvez ainda ame este homem que já amei
Que tinha a pele grossa e o cheiro forte
Mas era delicado e triste

Da última vez neste mesmo lugar
Preenchemos a sala com nossas conversas
E fizemos sexo com força e delicadeza
[Como o amei]

Hoje de manhã
Ele ainda era teimoso e triste
Mas não como antes
Seu cheiro já não era tão saboroso
E tudo parecia menor 



Prometemos ser amigos 
[não somos]

Sentamos para jantar
Eu
O homem que amei
O homem que não amo mais
Um me serve de vinho
Enquanto o outro me sorri
Dividimos
A mesa o quarto a dúvida 
Nos olhamos em silêncio
O homem que já amei pede o sal



*
O gato decidiu que hoje
Excepcionalmente
Dormirá sozinho

Faz cinco graus 
Estou com os pés gelados
Mas o gato decidiu 

Excepcionalmente

Hoje
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