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“Eu gostaria muito de ter o direito, 
eu também, de ser simples e muito fraca.”

Simone Beauvoir
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Cabelos ao vento

Ah, esta menina!
O que tem na cabeça?
Cabelos longos
– da cor do céu, da rosa, de amora -
nos ombros
cheios de mechas.
Cabelos curtos, agora.
Porque a vida passa num vento
e é necessário senti-la roçando a nuca.
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E esse amor que não vem,
que todo mundo quer?

Chega de pantufa nos pés,
não pisa em folhas secas, 
toca de leve a minha pele,
sussurra sua alma em meu ouvido. 
 
Venda meus olhos
com tuas mãos de seda. 
Não me deixa ver tua face.
Tenho medo da morte.

Leva-me com a língua
na trilha das vísceras.
Empeça que eu escape
do céu de nossas bocas.

Imprima seu idioma dentro de mim. 
Palavras de carne,
verbos sem princípio
no meio da ventania.

Não me desengane.
Me faça crer
que é morada dos deuses,
onde o fogo queima.
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Bola de fogo

Trago no peito esta fumaça.
Meu corpo está em chamas.
Botaram fogo no mundo.
Quem atritou a primeira pedra?
Já não posso respirar.
Por favor, traga um balão
ou uma faca,
o ar está muito pesado.
Estou presa nesta bolha flamejante.
O apocalipse chegou,
a besta está sem véu.
Preciso sair deste lugar!
Mas a única coisa que eu posso fazer sozinha
é tragar
– tragar esta dor no peito 
 e acender um cigarro.
Mas eu, que não fui abortada pela minha mãe,
(por que ela não me abortou?)
sou orbitada outra vez pela bolha.
É proibido fumar.
E a minha queda não tem fim.
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Amor (te)

Ainda ouço aquela voz:
  “eles vão te machucar,
  eles vão te machucar,
  eles vão te machucar...” 
Podia ser só amor,
herdei o medo.
Espingarda na mira,
esperei a morte.
  “Eles vão me machucar”,
dia e noite, sem cessar.
Nessa vigília,
cercada pela matilha,
não dormia mais.
  Já estava machucada.
Puxei o gatilho,
acertei.
Ouvi o último ladro,
do bicho acuado,
  – eu! – 
morta pelos cães.
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Estupor

Ela disse trinta e três,
trinta e três minotauros
cretinos no labirinto.

Cabeça de boi,
corpo de homem
no rio de sangue fervente.

Viajem sem Virgílio,
o fio de lã queimado,
Beatriz no inferno.

Nesta tragédia dantesca,
homem não é gente,
antes bicho fosse.
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Cães que não ladram

Era tanta falta!
Quando ele me chamava pelo nome,
eu avançava inteira na sua boca.
Depois da confusão,
ele sem dentes,
eu toda mordida.
Nos bastávamos assim.
Nós dois destruídos
pelo silêncio.


