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Toda realidade que alcanço
Está no olhar do gato  
Nas plantas regadas 
Contorcidas atrás de sol  
No chão limpo  
Que piso sem meias

Existir como  
Atributo de  
Estar só

A delicadeza de um poema  
Que manda a polícia se foder 
As tarefas cronometradas 
Na pretensão de sanidade

Tudo mais é irrealizado  
Lembrança de uma lembrança  
Dentro de uma lembrança

Como respirar o ar quente  
Que sai da boca de um Minotauro



Portal



quando mudei
via o morro de longe
os carros perfilados na encosta
pensava
deve ser a melhor vista da cidade toda

hoje subo de bicicleta o morro
2
3 vezes na semana
sempre cansada
atrasada demais
para uma vista



Embargada



se eu quiser
volto agora
para o segundo domingo
de novembro de 2017

o suor escorrendo pelo cabelo
enquanto eu subo a rua 
até a casa onde uma família foi morta
e sento na sombra rindo baixinho
[de muito mau gosto rir em locais de tragédia]
a fachada 
finalmente restaurada 
ficou parecendo 
um rosto assustado

sou uma mulher de tradições
todo domingo andei de bicicleta 
pelos mesmos lugares
em todas as cidades que morei

no segundo domingo
de novembro de 2017 
como em todos os outros domingos
pedalei até o 
prédio de janelas ovaladas
eu adorava a fachada mal conservada do 
prédio de janelas ovaladas

quando sinto saudades
dos lugares em que já morei
penso em janelas ovaladas
em um cruzamento 
na calçada de cimento perfeitamente liso
que contorna em curvas sinuosas
um rio
cercado de carcarás

Bicicleta



Sem título



deitados na areia
um ao lado do outro
como dois troncos cortados

quero pegar tua mão
dizer que também sofro
com a morte das galinhas
que a natureza é vil
e logo nos consome todos

não digo nada
não pego tua mão
somos dois troncos cortados

assim nos entendemos



Cova



Não quero amar uma cidade
Esta cidade
Quero saber o que ela deglutiu
Pra cagar meu prédio

Sim
Sim
Linda vista
Mas e antes
O que era
Antes da própria ideia de vista
O que era

Tampouco quero conhecer uma cidade
Esta cidade
Não me convidem pra pontos turísticos
Não me interessam as pessoas

Pra quem acendo minhas velas? 
Quero apalpar os ossos 
Desse grande cemitério
Aprender como devo pisar
Cada canto dessa terra

Divindades



Hotel



I
Carrego 
Mortos
Pra cima 
Pra baixo
Como quem carrega
Uma mochila de viagem

Passam dias, meses, anos
E já não se pode contar
Com corpos mortos
O sólido vira líquido
Adubo
Tomateiro

II 
Também eu
Não solidifico
Liquefaço

Caminhão



Cemitério no Morro 3



um dedo estranho
torto
truncado
um dedo que parece que acaba no meio
que seria o pedacinho de um dedo
mas que como tem unha é um dedo inteiro

Um dedo



Banheiro interditado



tenho
e não poderia negar

inclinações pouco cordiais

[como ser cordial
com um molotov no plexo
?]



198



não sei se ela disse
ou se eu cheguei a falar
abri a boca
isso é certo
porque tomei fôlego
e não tomo fôlego pelo nariz

[meu nariz está sempre parcialmente entupido]
mas isso não vem ao caso
o que sei é que pensamos

Debaixo da árvore de carambolas
Cheia de carambolas
Todas tão lá no alto
Mas muito amarelas

agora me ocorre que
não devemos ter dito

Era tão óbvio



Sem Título



fui um bebê de coxia
perfeito dizem
que nunca chorava
ficava vidrada
silêncio absoluto

os atores revezavam
entre as cenas
tentando me agradar
mas eu lá
impávida
vivendo o processo

no monólogo
às vezes dormia
mas nos aplausos
reconhecendo o fim de uma jornada
estava pronta para mamar

jamais chorei
atrapalhando a cena
nem gritei pelo colo
dos meus pais
 
acima de tudo
absorvia
em silêncio
respeitava as deixas
as entradas e saídas
admirava a engenhosidade

ainda hoje
no aconchego do silêncio
especialmente à noite
apago as luzes e fico
parada
calada
esperando os aplausos

Cena Final



Estufa 



revisito todas as baratas que já matei
suas personalidades
o jeito como cada uma delas
conseguiu não morrer ordinariamente

pago penitência
por todas as formas cruéis
que usei para escapar do medo
e como
mesmo assim
ouvi suas asas
senti suas patas em mim
 

baratas não morrem



Cansado



é findo o isolamento
mas eu
continuo sozinha
acordo sozinha
mato minhas próprias baratas
faço minhas próprias piadas
e então
durmo sozinha

só me assombra a solidão
diante do mar
  



Blumar



um copo vazio
fósforos de cabeça preta
em uma caixa azul  
livros empilhados
um caderno pouco usado 
perdas
cansaço
e a memória recorrente 
de uma barata
pequena
sozinha
que preferiu morrer
lutando
do que fugindo  
  

Cadáver do ano
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