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não preciso de conseio
porque já não sou menina;
faço tudo quanto quero,
isso desde pequenina...

eu nas minha brincadeira
sempre fui nêga traquina!

(chica barrosa)





professora, poeta, autora de importante estudo 

sobre a obra de adélia prado, ana de santana 

cavouca palavras de aparente simplicidade, extrai 

delas o sumo e o sujo que estas contêm e compõe 

versos cristalinos, água de bica, capaz de matar 

a sede do leitor! ana de santana é poeta de mão 

cheia – à unha, este livro é de tirar o fôlego! 

seu céu, indeferido para bicicletas, conduz-nos a 

passeios incríveis, às esquinas e becos da poesia, 

aos jardins suspensos da palavra! 

líria porto 
(poetisa, escritoras suicidas, araxá/mg)



em à unha, a poetisa ana de santana descreve 

de maneira humana, demasiadamente humana, 

parafraseando o filósofo nietzsche, um pouco da 

complexidade de sua existência e, consequentemente, 

da condição humana. com unhas e dentes, ela nos 

repassa suas impressões acerca de si mesma, do mundo 

e dos outros, relatando suas experiências e vivências 

no sertão do seridó. infância, amor, diversidade, 

esperança, luta são algumas das temáticas de sua 

poesia extremamente envolvente e escrita com palavras 

que têm “cloaca, cara, genitália, classe social, cor e 

cheiro” como nos afirma a própria autora. 

thalyaagnys 

(professora, ceja, caicó/rn)



poética

também levou tempo

pra que alcançasse minha helena.

a doutora chegou antes.

antes até do reconhecimento do feto secular

que faz morada em mim.

o que percorre vias lácteas,

em pistas de bike;

que reinventa dilúvios 

com olor a lavanda francesa.

muita coisa (ainda) fede,

mas encantadoras de serpentes proliferam,

se reproduzem,

se reconhecem.

e juntas pintam de arco-íris suas unhas, 

nesse mundo sem portão.

juliana leal 
(cronista, performadora e professora,

 ufvjm, diamantina/mg)



(poetisa, casarão de poesia, currais novos/rn)

os versos de ana de santana, professora, 

mulher-poesia e poetisa, são pequenos 

fragmentos de amores, dores, vivências, lutas 

e derrotas... potências de todas as mulheres e 

seus corpos, inscritos na senda do cotidiano, 

atravessando tempos, lugares e gerações. 

escritos à unha nas paredes dos “outros” e de 

si mesma, ana nos convida ao deleite da poesia/

manifesto, por elas, por nós...

idalina freitas 
(professora, ufrn, caicó/rn)



a experiência de ler ana de santana no seu 

à unha foi peculiar e reveladora. dona de 

uma voz orgânica e agridoce, aventura-se 

por temas que transubstanciam a mulher, 

esta que, aqui, revela-se moderna, sinuosa, 

múltipla e radical – não só por se entregar 

à luta diária de ser-tão pungente e 

líquida; mas porque carrega em si as raízes 

mais profundas de uma humanidade quase 

perdida por séculos e séculos em que sua 

subjetividade foi apropriada pelas leis do 

patriarcado. telúrica, universal e feroz, 

assim me vi dentro dos versos de ana. li à 

unha e me senti riscada à faca por tamanha 

intensidade. porém, a marca herdada é 

daquelas que nos fortalecem. 

iara carvalho* 









1  
terceiramente, este introito 
para uma explicação ao editor
(antes que mais gente 
me cobre)

escrita em voz alta
minha clave 



tradução barthesiana
do penúltimo título: unhas e dentes
(antes deste punhado que lhe entrego)

a vontade de voz 
é herança radiofônica
(antigas ondas da rural)
e de um projeto para vocalizar a poesia: 
leio você, você me lê
qual áfrica, qual brasil
(guga,... a respiração...
paula, descole os dentes
os da bolsa, soltem o gavião da garganta)
resultado da oitiva:
escrever de ouvido



como quem xinga
improvisa um repente
repete um provérbio
um ditado
escuta os contadores de histórias
e as conversas de comadres
os escritos que se ouvem daqui
são um recorte do conjunto anterior
(unhas e dentes)
organizado segundo os dedos da mão
(e da lógica do trema)

mindinho  ¨  sob as unhas
seu vizinho ¨ lâmina e lúnula
maior de todos ¨ esmalteria



fura bolo ¨ friso e extrabrilho 
cata piolho ¨ à unha

aí, as mulheres na rua
amplificaram a gritaria
os panfletos incomodados
entre os versos iludidos
(crentes que podiam viver mais)
preferiram os megafones

a unha que catou as epígrafes 
nem sempre é gasguita
a catarata ainda
é de primeiro grau



os escritos que gemem
atrás da porta 
(renhidos à unha esbagaçada)
virariam estopa
pano de chão
(nem vanish na causa)
mas iara me disse:
deixe a roupa no varal e espere secar
seguem agora acompanhados 
das madrinhas minas seridó gerais
para o tanque e a tábua de passar
de wildson e rafael

as roupas conversam com quem as 
costura, lava e passa



e com os corpos que lhes cabem
as peças daqui não são tamanho único 
mas são unissex  (oi?)
porque meninos não nascem azuis 
(e unhas nada têm a ver com sexo de nascença)
vamos às provas



pense numa tempestade vagando no céu, inquieta,
como um cão procurando um lugar para dormir,

ouça o rugido dela

                (elizabeth bishop)



no campo e nas florestas

nas cidades e nas redes

margaridas desmentem o salmo

os rebeldes habitam em terra seca

 de  camponesas a blogueiras 

de atrizes a emboladoras de coco

de enclausuradas a ciganas 

cada uma tece a parte

que lhe cabe da teia

você pode não ver

mas em cada milímetro desse chão

em cada partícula desse ar

abelhas e formigas 

aranhas e varejeiras 

maquinam uma ocupação



esta terra sob as unhas

é da cova que cavei

para enterrar meu pai

é do torrão

onde finquei 

minhas digitais

à terra sob as unhas

se juntam lascas da pele dos dias

se amada, arranho as costas

se maltratada, azunho a cara

(e também finco os dentes)

entranham as unhas

odores de alho

cebola

rosas maceradas

e uma pitada de gozo

(ou será água sanitária?)

ossos moídos fertilizam a terra 

o húmus nutre as lâminas

as roídas

as postiças



houve manhãs 

em que acordou na maior paz

brincou com as fadas

penteou os cabelos da boneca

montou em cima da máquina 

de costura da mãe

miniaturas de cama e fogão

houve manhãs

em que acordou na paz

pintou de fúcsia

os lábios e as unhas

dançou de saltos altos

dançou

houve manhãs 

em que acordou 

penteou os cabelos

da mais nova

arrumou a casa

cozinhou feijão-de-corda

houve manhãs 

em que acordou 

da paz 

eita, salgou o arroz

nas últimas manhãs

tem audiência à primeira hora

com os fermentos em pó

planeja fabricar bombas caseiras



calunga era como a mãe

chamava boneca

de porcelana ou plástico 

       – de pano era bruxa –

também podia ser de alabastro

       – se essa palavra existisse em casa –

ou negra e de madeira

     – se um tambor rufasse no peito –  

– toda menina devia de

ter uma calunga!

bramiam a mãe, a avó, a tia

aquela chegou no natal

era uma dorminhoca amarela

borracha na cabeça

vidros nos olhos 

nylon no cabelo

corpo de pano 

para guardar baby-doll 

e os meses de maio

a mãe caducou 

a calunga abriu 

o olho e o zíper 

das costas  

trocou o bolor

por um visto 

novinho em folha

só quer ser

angélica freitas

– em trânsito –



ignorou o aviso 

pedalou entre nuvens

elétricas  

o corpo 

raquítico e entregue

ao giro definitivo haveria

de mudar o curso

do céu 

indeferido para bicicletas

as acrobacias

mudaram o curso

o dela

mas não bastava

dizem que  agora faz

do roseiral dos vizinhos

uma pista de bike



cantora de poço 

presa da cidade 

moura torta eu sou

meu canto de briga

guerreiras, ouvi

sou serpente d’água

já já me mando daqui

abaixe a mão, mãe de deus 

e mande com força uma enchente

meninas do seridó e do litoral 

de longe ou da vizinhança

macu-sofia nugua

jaci obá butler

vovó pangula 

e todas que me  talham

inundaremos o mundo 

com nossa versão do dilúvio



 
e esses gatos tomando as calçadas?

nem são mais os pardos da noite

são donos dos passeios 

amantes dos parques

tomam sol

os destemidos

nem se importam com os grileiros

da cidade

são os posseiros do cio

os imorais

ampliando os telhados

se lixando para quem os 

queria nos becos sem saída

ah! esses gatos!

viela ou cumeeira da casa

porta da rua ou colchão de mola

os atrevidos multiplicam abrigos

logo terão escrituras de campanários

em papel timbrado de arco-íris



na madrugada
o filho mais velho
atravessou o salão
nobre da prefeitura

– é muita coragem!
– o que ele veio fazer aqui?
– devia ter ficado no antro onde mora
             (também se fuxica em velórios)

os olhos mareados
refletiam a memória 
dos antigos pederastas
os anéis brigavam com 
as calças sóbrias
rebelião contra a opressão
dos paternos sítios

ainda causava 
                     (sim, causava e lacrava)
era uma deidade
acendendo os olhos inchados
daquela gente morta de sono 

na cabeça do pai
borrifou lavanda francesa
                      (o pai fedia a chagas antigas)
aliviado
depositou no esquife

uma corda surrada
uma flor
e velhos sapatos  de plataforma
     solenemente
                        (sim, a flor colhida naquele dia)
                
o pai
e os objetos 
cremados
       sem cerimônia

os significados jogados da janela do vigésimo quinto andar
                             (espalhados pelo vento sim)



eu fazia ponto

na roberto freire

aí expulsaram a gente de lá

aí eu vim aqui para esta praça

foi... ficou mais difícil 

mas só no começo

porque os caras sumiram

agora tão de volta

eles num pensam isso não

sabem que tô montada

eu faço de um tudo

de encantadora de serpentes

a conselheira

tem vez que só ensino coisas

teve um casal 

queria apenas não se separar

pois é  

os corpos

se entendem é no estranhamento

você tem razão

eu sou 

ah! se sou



o medo da mãe 

é sobreviver à prole

feliz  comemora 

os aniversários da cria

com quem será, com quem será

com quem será que um dia vai casar

nas mãos que batem palmas

uma unha cotó

vai crescer

vai se quebrar

sucumbir à lixa e ao dente

morrerá 

sem testemunhas

inúmeras vezes

– feito o mosquito 

abatido no aplauso –

inúmeras vezes

irromperá da carne

até que uma janela de correr

a esmague

então a mãe enxergará

 o roxo desde sempre

 presente



não pense nela

como um cachorro raivoso

prestes a abocanhar sua canela

não pense nela como 

um cão assustado

ladrando para quem passa

no passeio

ela já quis um dono

hoje não quer mais

não pense nela como 

arruaceira

só porque não mija

no mesmo poste 

não tem osso de estimação

nem troca as ruas por um prato cheio

quem ladra nesta calçada

é uma cadela

ouviu? uma cadela

e luta como tal

nem cólera nem coleira

o cio é  armadilha



apedrejava

gatas no cio

e engatava os dedos

para os cães

encangados no passeio  

– que escândalo!

não só lambida

não só penugem

também escamas

e cheiro de bichos

avolumavam as náuseas

– para que peixes no mundo, meu deus!

enxotava até os pássaros 

mesmo os mais canoros 

– ave maria de curiós na janela! 

parentesco com animais? 

nem pensar!

mas embaixo das roupas

cresce uma  bonobo

– por minha culpa, minha tão grande culpa!



                                      

quem vê assim pensa

que ela dorme o dia inteiro 

ou vela um príncipe 

com mimos e  confidências

se enganou, meu bem!

essa gata é escaldada 

tá lhe querendo

e vai lhe marcar feito zorro

só que à unha



                                para thalya agnys
                         

percorreu vinte mil
léguas submarinas
e emergiu em um tempo
de igrejas e  tecnologias  
fábricas de tudo
prometendo o céu
transplantes
alisamento e coloração
de cabelos
brindes e passes divinos 
olhos azuis unhas de gel
seios e nádegas 
em qualquer formato
até ferro de engomar idade
em oferta
mas
se havia empuxo 
mais
havia espanto

– é um desvio
– não é natural
– vai contra a vontade de deus
– cruz credo

comentavam os cerzidos
na sala de espera 
do cirurgião plástico
abismados com o perfil
de náutilos e seus likes



            
roda tambor
roda preto 
pontão
joga lança 
troca as pernas
desse mundo 
sem portão

rola conta
do rosário
na mão preta
rezadeira
rola conta
tisna as mãos 
da estrangeira

pause a dança 
rainha perpétua quer saber

– qual é sua graça?
– julie cavignac
– desculpe meu sem jeito 
mas madame joga lança?
madame toca pífaro?
– não, nem cobiço reinado 
apenas o colorido
da irmandade

segue o cortejo de séculos
o tambor rolando o asfalto



estavam casados fazia uns 20 anos
desde então sempre que saíam juntos
seu plácido andava alguns passos adiante da esposa
dona lena ensaiava umas carreirinhas
e o encontrava
mas aí ele se adiantava de novo
uns passinhos rapidinhos e o encontrava
mas logo ficava para trás novamente
sabe de uma coisa? quem corre cansa
pensou
franzindo o canto da boca
e seguiu no seu próprio passo
sem pressa
tá certo que sentia falta de segurar
no braço do marido
por causa do salto alto
mas quando pensava que não
lá se viu  alcançada
uma vez foi um senhor de posses
outra vez foi um rapaz de bermuda
de outra feita foi uma moça
meio assim 
e passou a gostar que seu plácido fosse
à sua frente
com o tempo trocou os saltos
alcançou helena



sei não
mas ela era tão amável
me dava tanta atenção
como podia imaginar
que  mudaria desse jeito?
nem me caninga mais pra falar da gente
passa horas com um livro nas mãos
desconfio que não lê
está com a cabeça longe
em que será que pensa?
às vezes esquece de mim na rua
quando me dou conta
ficou para trás
parece que nem existo
se me dirige a palavra
é apenas para responder
alguma coisa que pergunto
vou falar baixinho 
ela vem chegando
não quero que me escute
mas me diga
o que você acha?
será que  tem outro?
não seria capaz
não
um melhor que eu
ela nunca vai encontrar
nem igual
não vai
nunca vai encontrar



também!
só anda toda coberta
parece até uma freira
não usa nem um batom
os cabelos das pernas dão uma trança
só pode ser uma crente
parece uma tábua
é batidinha, coitada
e aqueles cabelos?
é uma relaxada
mal-amanhada
um jaburu 
não sai de casa
quem vai querer?

também!
com um decote desses
olha o tamanho da saia
veste legging sem calcinha
senta de perna aberta
é uma vadia
escruvitiando no meio do mundo
é uma oferecida
muito sambada
batida que só ela
vive roçando nele
essa lambisgoia
casada e anda sozinha
uma andorinha

também! quer o quê?



.histérica recalcada. não 

sabe fritar um ovo. pra que

esse turbante? seu cabelo não nega

parece uma arapuca. onde

 ela quiser. feminazi. como a cor 

não pega. um tapinha dói

quer desafiar? eu 

(não) quero seu amor

num tô entendendo 

de bigode e nem nem

nem o diabo pode

braba que só 

siri. na lata. falta de

ômi. sapatão. vc n sabe

sua vca. com tanta roupa

suja.  louca.  chega

dá medo. é pra ter:



de um bico a outro

e do pescoço ao umbigo

em letras de batom

o aviso:

meu corpo

minha revolução

de uma ponta a outra

em punho cerrado

a avenida marcha

sacolejando o chão

(a baqueta segue o ritmo)

eu amo homem

amo mulher 

tenho direito de amar

quem eu quiser

em toda parte

todo mundo sabe

em vigor, o decreto:

meu corpo

minhas regras

        



algumas têm regalia 
outras, seus antônimos

aquela se reconhece cis
essa é recordista
na corrida com obstáculos

uma canta hinos 
e não escuta
o tambor que toca a outra 

aquela faz versos
esta, inversos

a que pareja o oitão da casa
como miniatura do mundo
é capaz de crer na remissão dos pecados
mas não nas boas intenções  
da juíza que condena a vítima

em quase tudo somos diferentes
e o cumprimento pode ser uma vaia
(né, berenice?)
mas quando nos encontramos
à noite 
no meio da ponte deserta
sem ter para onde correr
enfrentamos o medo
abraçadas



a moleca zambeta cresceu 
no barco de caronte
desconfiada do destino
daquele rio 
aprendeu a burlar a regra
e quando leu no pórtico 
do inferno
deixai toda esperança, vós que entrais
bufou  no cangote 
do barqueiro

deu meia-volta
convocou 
todos os desviados
e aportou ainda agora
nesse mundo
atolado em lama 
até as ventas

as pernas finas 
suportam 
o peso da cabeça
multiplicado por  balaios
até as bordas de ofensas 
aos canhotos

a moleca sabe
o tétano é uma ameaça
aos cortados
mas ela aposta 

o presente é um cavalo 
produzindo anticorpos
um cavalo zambeta
mas produzindo anticorpos



no meu umbigo
tem mais 
que um piercing 
e mais 
que a cicatriz 
de uma vida 
anterior 
no meu umbigo 
tem uma mesa 
onde se assentam 
minha mãe
eu
e minha filha
café cachaça leite
se esbarrando
num brinde
registro de contendas
e avenças 
em cada corte
do cordão
legítima defesa 
e perdão



as rosas portuguesas que me enviaste
rosas pálidas e doces
lentas e ensimesmadas
de jardim e de toucar
plantei nos meus  cabelos 
borrifados de insensatez

as rosas da selva
onde os tigres se aninham
enviadas para cobrir 
a colcha da cama
de ana
(vês?)
florescem nestas linhas

as rosas que me enviaste
botões de coragem 
dormem comigo
amanheço no ponto 
de ser colhida



foi você que trouxe 
essa lama nos chinelos
encharcando a casa
de rua?

foi você, moça
eu sei que foi

esses lemas  na voz
esses risos nos balões 
sobre sua cabeça
essas rosas grenás
nas bochechas
confirmam
foi você

me diga
o que fez com os ovos
gorados?  
porque a inhaca
não infestou a cozinha?

moça,
esse seu caldo de confiança
é tão forte
que me levantou 
da recaída do medo

moça,
os anéis dos seus cabelos 
me endividam 
de esperança
nenhuma moeda
pagará essa bênção



santina cose o tempo em pequenos fuxicos
com linha em duas pernas

a colcha é ajambrada de lembranças
as roupas alvas no varal
os pratos bem lavados
a fama de fazer bem-feito

a assinatura da autoria
mal-acabada em arremates
não está na fineza dos chuleios

os velhos gestos das velhas
se firmam na rudeza
dos dedos

os dedos de santina 
(mais do que beleza)
perseguem a permanência
inútil 
é da natureza do tempo
esfiapar



nos idos de mil setecentos e tanto, dona adriana, na altura 
dos setenta anos,  deixou viúvo antônio, vinte anos menos 
vivido. a esposa já havia enterrado  dois maridos, cipriano 
galvão e  félix pequeno.

no inventário da senhora, as peças da história: 

	uns aprestos de onça, com franja de droguete, 
encarnado,  usados, forrados de brim, já  velhos

	um manto de seda  negra,  em bom uso
	um capotão de pano fino, encarnado, com bandamento 

e cabeção circulado de ouro,  com antigo feitio
	um vestido de sarja preta,  forrado de tafetá preto, 

com véstia, quartos de cetim preto, sem mangas, 
usado

na  indumentária feminina das palavras, um significado para 
a herança:

vestimentas encarnadas gastas
as de viúva em bom uso
maior cabedal guarda
quem investe mais tempo
em núpcias do que em luto



1. o périplo

o ano era 2006
e eu já  cansada de seguir 
(sem tirar o dedo indicador do atlas)
o percurso de um certo guesa:

dos andes (na altura da colômbia)
ao amazonas, maranhão,
rio de janeiro, maranhão (de novo) 

uma tempestade no oceano antes de algum lugar na ibéria
senegâmbia, serra leoa (num pulo)
maranhão (outra vez) 

antilhas, golfo do méxico, nova iorque (e uma estada de
mais de uma década)

depois do inferno de wall street e sem tirar o dedo 
indicador do atlas: 
panamá, pico do chimborazo, titicaca,  bolívia, atacama, 
valparaíso, aconcágua, ilha de robson crusoé, cabo horn, 
estreito de magalhães, terra do fogo, patagônia, argentina  
(haja fôlego para os olhos de dentro)

e maranhão (sempre)
antes de voltar à colômbia e refazer o percurso e me perder 
novamente 

sem tirar o dedo indicador do atlas, 
parti, pela quarta vez, 
(precisava procurar o que poderia ter me escapado)

dos andes (na altura da colômbia)
amazonas          parei grogue grogue



2. o achamento

me escapara macu-sofia 
encontrei a sabida
no exato momento em que
ela                                               
como uma ventania,
cruzava o ar em busca
do capuz de frei neptunus
presidente da orgia

e lá vão! e lá vão! pernas e braços 
a revirar macu, que solavancos 
que o frade leva, aos trancos e barrancos, 
entre aplausos gerais, palmas, fracassos!

macu-musa

3. a adoção 

tem gente que gosta de nomear as crianças
misturando o nome do pai com o da mãe
às vezes dá certo, em outras 
é preciso tutano
(que o diga o pai
sousândrade)
macu-sofia é um ajuntamento 
de índio com europeu 
se o nome é estranho
muito mais a criatura
essa primata medonha
atazana as cerimônias
se apropria do alheio
do agudo ao grave destoa:
mammumma, mammumma, mammão



maranduba, abaré
e eu sem entender patavina
ela nem aí
na língua do cauim e do floripôndio
apronta
se liga na denúncia:
olha o vigário! a face da tecuna 
com que mãos carinhosas afagando! 
guai! como a véstia santa abre-se e enfuna 
lasciva evolução, se desfraldando!
do lado de cá
a porca tradutora
torceu o rabo
estou com a macaca 
sou macu-
danaides 



a lâmina deitada na pele
apara a penugem 
é quase uma poda de hibiscos
a cera grudada nos pelos
escancara  os poros
como arreganham a terra
as colheitas de tubérculos
         por fim 
um catálogo expõe
limpas e lisas
sem caroço e sem casca
acerolas batidas
em água filtrada
polpas congeladas
próprias (essas sim)
para o consumo
das famílias aprovadas
pela anvisa



muitas senhoras contentes 
aprisionam
decibéis  entre os dentes
periga berrar

e rachar as torres altas
do centro da cidade
alterar o nível do mar 
estilhaçar vidraças 
e vitrines dos shoppings

da zona sul
abrir fissuras sob os pés
estourar bueiros
e acabar

na foto do jornal 
legendada de louca
mas 

o que pode ser 
mais mortífero que
o vinil
enfeitando  a sala de estar 
sem vitrola 
para o  ribombo?



proibido seguir em frente
estacionar não pode
e se volto é contramão
(não faria a mesma revolução) 
de um lado
entulhos de uma igreja 
em construção
de outro 
trânsito lento 
estrada de barro
transportes pesados
talvez abra estradas à unha
as longas unhas neon
das mulheres e das drags
unhas cultivadas para catar cascalhos
alcançar certos timbres no violão
e guiar amantes no escuro
fundar cidades com outra lógica 
de tráfego e habitação
perfurar poços de combustíveis 
renováveis ainda não conhecidos
para se banharem 
os feridos de desânimo.



voltava das lembranças
na velocidade dos 80 
quando toca no rádio
super-homem  do gil
mais do que a música
escuto a ouvinte
não a universitária engajada
a ouvinte que escuto agora
quebra pedra na rua 
para sustentar os filhos
(mas vota no candidato do marido)
também quebra pedra em casa
com outra  marreta 
acredita que com água
(batendo até que fure)
moldará as ideias
dos que a aguardam em casa
cumprir o dever
de lavar e cozinhar e banhar-se
para o sexo antes de dormir
a apresentadora também
acredita que quebrará
com seu gosto musical
as ideias da ouvinte



pois lhe conto
nesta gleba já se cultivou
feijão flores frutas
e uma pimenteira
junto cresceu calado 
um jatobá
copas amplas pouco densas
à sombra desse silêncio
morre muito do que plantamos 
resiste ainda à meia-sombra
um dedo-de-moça



um esforço para  imaginar 
o que faz agora
uma presidiária
talvez faça planos 
para o futuro dos filhos
fume um cigarro de saudade
quem sabe se despe 
para o prazer
talvez limpe a cela
como se arrumasse 
a própria casa
quiçá repensa  o crime
de que é acusada
trama uma fuga 
e a retomada dos delitos
seria empatia 
pensar na enclausurada
a esta hora da noite
enquanto arrumo os travesseiros
para combater a insônia?
me espanta que durma 
aquela que é acusada de um crime
há quem a queira dormindo 
para sempre
há quem a inveje
se acaso dorme 
incapazes de imaginar
as penas diárias do outro
e seus crimes reais





deixei crescer muito a minha unha do indicador direito

para poder escrever os meus poemas nas paredes da cela

(adília lopes)

agora escrevo agora a visão é papel e tinta sobre o papel o branco 

é papel yeserías atauriques y moçárabes de papel não devolvem 

senão a cutícula do tempo a lúnula da unha do tempo e por isso 

escrevo e por isso escravo roo a unha do tempo até o sabugo até o 

refugo até o sugo

(haroldo de campos)



chegou na maior fé
toda arrumadinha
cheirosinha
tão bonitinha
parece até que nem 
ops!
a palavra tem cloaca
a palavra tem cara
parece inocente (sqn)
tem genitália
idade gênero cor
classe social cheiro 
um lugar 
onde estica as pernas
a palavra tem frente e verso 
trepa e sai de cima
ou fica no muro quando
lhe convém
a palavra tem unhas e dentes
pega, mata e come
as afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais
contam
(ah! se contam)
a palavra é da rua
a palavra é suja
ou recatada e banhadinha
depende das companhias



quase a mesma
mas não exatamente
mímica

arre-
medo
deslizante entre 
o assim e o assado
uma beira fora do mandado

um gesto e
o desenho implica 
com a que pousa quase
a mesma

(mas não exatamente)
entre a modelo
e a tela
uma perturbação

a cópia à mão
um trauma na tradição



a tinta destas letras

é sangue de pulgas

tem de mim o que tem 

das gatas e das cadelas

dos parceiros birrentos

e das moças malcriadas

das que dispensam cetros

e das que reinam 

em cozinhas alheias

apenas por obrigação de resistir

a pulga atrás da orelha

é uma à toa

não sabe quem são seus pais

se assaltante se donne

se donana

mas sabe quem são seus pares

escrevo com o sangue misturado 

das pulgas porém 

confesso

depuro o sangue das

que pousam sobre os injustos



      
encho os peitos para amamentar 
uma criatura que vive em mim
e em outras mães que secaram

sabe a sua?
não lhe contaram?
pois sua mãe hospeda
no próprio corpo
uma irmã gêmea
só que parasita
um fetus in fetu
que bodeja em alguma parte
quem sabe nas costas, nos ombros
talvez nas coxas

– cale a boca, criatura!
vê se morre – dizem em coro
duas mil gerações de parentes

o feto que vive em mim
bebe do meu colostro
estimula as vias lácteas
(os de outras já comem com
a própria mão)

tomara que meu leite não seque
antes de embriagar anômalas 
e dançar ciranda com elas



era uma  toalha alva
com monograma 
bordado de azul
estendida na mesa do brunch
gordura suco gelatina
inevitável o derramamento 
a toalha alva
(nem adianta esfregar)
é lenda
o que existe
é uma toalha tingida
tal qual
o pano de coar café
de conceição evaristo
cada  mancha um monograma



no dia em que inventaram a pólvora 
pensavam que ela teria 
o mesmo valor do pão 
mas a pólvora
como veio a ser usada
anulou a diferença
entre as forças dos corpos
adulto ou criança 
de músculos bombados
ou frágeis 
qualquer um pode disparar
um revólver
já o carboidrato forja 
corpos diversos 
se bem que o consumo diário
pede  moderação 
croissant 
só em algumas manhãs
cada dia seu pão 
ainda que a pólvora
seja permanente



natal, 15 de julho de 2015

querido f.,

então você esperava que eu lhe enviasse alimentos não 
perecíveis, como as saudades dos  marinheiros, prontas para 
o desembarque em qualquer porto? sinto muito, mas o tempo 
presente é minha matéria. se meus versos lhe alcançarem, 
quem dera lhes pareçam mariscos dormidos em cima da pia. 

se me fosse dada outra matéria eu até escreveria pensando 
em você. aproveitaria barris de carvalho e defumaria a 
inocência para que ela lhe chegasse preservada. notas de 
malte se entranhariam pela fumagem e um sabor amadeirado 
criaria a ilusão de que somos um só em qualquer parte e em 
qualquer tempo, sem sexo, sem cor, sem maldade, então não 
haveria por que lhe escrever cartas datadas.

quisera eu lhe enviar os dourados das nossas praias ou 
a temperatura das tardes chuvosas do sertão, friozinho 
sentido naquelas bandas apenas pelos nativos. talvez lhe 
bastassem fotografias dos rios barreira a barreira. quem 
sabe se eu desenhasse um carrinho de rolimã ou um 
velocípede, o tempo lhe chegaria criança.

mas acho bom respeitar o luto do dia. todas as mulheres do 
mundo foram assassinadas novamente. dessa vez em itajá 
(você sabe onde fica itajá?) e isso não é tudo, ainda assim 
é o suficiente para querer findar o mundo neste ponto. 
acontece que o mundo não finda, então, o que posso fazer por 
você é enviar minhas palavras embrulhadas em um jornal de 
amanhã, torcendo para que não seja igual ao de anteontem. 

e se você se reconhecer em algum dos meus versos, que seja 
porque ele lhe faz amanhecer como se fosse um prisioneiro 
de guerra em seu primeiro dia de liberdade, depois de 
negociada a paz. mas saiba que não haverá paz enquanto 
piolhos zombarem das unhas das mulheres.

sem mais,

donana
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