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O amor e o golpe 
6 poemas do livro Tiráspola (No prelo | Editora Garupa, 2017) 

 
 
I 
os corpos dos amantes só dormem quando exauridos 
início e fim  
ao mesmo tempo 
do romance de guerra 
que contamos 
em uma frase apenas da vida 
da noite 
entre o texto que me obrigo e a letra que vagueia tortuosa 
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volto ao termo de tudo isso — 
essa pele entrecortada pelo teu pelo 
lanhada de um interior retorcido 
a-geométrico 
ainda que perto Malevitch sopre formas terríveis 
por entre aquele côncavo desfigurado 
de onde decido partir para Tiráspola 
— tudo por aqui finda — 
em busca do que você deixou 
desconcertando as vozes até então inaudíveis 
desse corpo estranho da língua que usa para chupar 
os nossos pruridos pretéritos 
o passado gasto em doces rugas 
os tempos sombrios do hoje 
e o amanhã ainda inexistente 
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II 
deito leve sobre aquela nesga enrugada junto ao céu 
um sorriso tênue 
no canto da boca que busca  
a tua 
parte deixada impressa sobre o meu todo 
das sensações finas 
as indiscretas 
indiscerníveis nesse amontoado  
que decidiu passar 
feito bando por aqui 
de onde me esquivo 
para ver se vejo ainda no outro canto da vida 
o teu fio enrolado 
e diagramático 
juntando-se àquele pneuma efervescente 
que entumecia as passagens estreitando-as 
e deixando que tudo fique 
em mim 
você também 
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III 
segundo dia 
e um leve torpor mistura-se à excitação 
busco nos lagartos e caramujos  
a sobrevivência 
à noção de acontecimento 
que decidiu desalojar-me 
como aquele transe entre a tua mão acolchoada 
de nuvens abertas 
densas 
e desfeitas ao se espraiarem em minhas costas 
sentidas pelos traços negros da vida 
que iam assim desarrumando o que de início o caos havia traçado 
um entre nós sem jeito 
lacrado 
posto ali apenas para que aceitássemos 
que de amor era mesmo o feito  
dessas nossas carnes 
ainda que imponderáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



Poemas publicados no site https://revistagueto.com/ | 15 de março de 2017 
 

IV 
como um bicho, feroz 
preciso me alimentar muitas vezes 
das suas 
nossas 
palavras 
esses restos de carne despregadas de nossos corpos 
essa voltagem sobre a qual volto 
em revolta 
a esse circuito ininterrupto 
como algo que independe 
e vem 
ou vai 
essa intensidade lancinante 
que a tecla agora acolhe 
porque de frieza também o mundo é feito 
e agora 
muito mais 
e de mim 
e de nós 
depostos dele 
a letra já não se deixa ser lida  
nem vista há 
um movimento grave e denso  
os dedos doídos por onde você entrou 
ainda ontem cada parte tua 
essa impressão funda 
tingida de sangue na pele 
dessa nevoa densa da madrugada 
esse tesão você diz esse tesão 
e eu não sei o nome 
que me faz tremer inteira 
como ondas magnéticas em torno aos corpos 
— estou radio-ativa — 
aquela música independente 
religiosamente marcada pela tenebrosa angustia dominical 
a missa que não fomos 
fodendo na cama 
que se ia suspendendo 
num levitar pesado do tempo 
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aguda a hora 
o timbre que me corta 
que te desaloja 
e depois de tudo agora 
o meu retorno ao mundo 
aos dias incontáveis 
essa aventura 
a vida, 
dizem ainda, amor. 
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V 
o silêncio — ouça  
veja 
está ainda longe 
estou por ora diante do planalto central 
veja 
você — o horizonte  
ainda está longe  
aquelas velocidades estonteantes terminaram 
ouça  
o silêncio de novo  
aquele velho amigo que voltou  
o seu abraço terno 
a flor encravada de dentes e unhas quebradas 
estou diante do palácio 
no planalto vazio 
cercado 
de grades cinzas  
as cinzas daquelas horas 
dançamos no meio do planalto meu bem  
ouça os passos perdidos  
entre eu e você 
quando nem ainda começávamos aquela ideia doce do amor 
o que nunca conhecemos  
ouça  
o silêncio  
de novo 
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VI 
fico quieta para ver se passa 
essa estranha sensação reativada 
da dor 
decido que não poder é uma força livre 
e que quem sabe 
por entre essa impotência surda do amor 
algo exista 
ainda nesta  
esquina curva daquela cidade negando o traço 
dos pés da gente ali inscritos num ou noutro canto 
por aqui inexistente 
essa ausência de memória 
esse tal deserto cravado no coração 
impede qualquer metáfora que preste 
decido abandoná-las 
afinal 
a dor insiste 
e nela nada transporta 
a vida que batia na minha cara 
o vento 
levantando as pálpebras 
a fórceps 
aquele quarto 
tudo fechado de novo 
um círculo convexo de dor 
no ventre antes retorcido daquilo que por um fio 
parecia ser 
sim 
o amor 
decido deixar as metáforas diante do planalto central 
impedida de atravessar 
a vida 
por onde vem vindo contra a corrente 
arrastando de novo 
um zumbido incessante em meus ouvidos 
uma voz gritada tantas vezes 
adensando o choro contido 
pelas palavras 
que não lhe ofertaram nenhuma saída 
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apenas uma barragem 
por onde escoar a terra vermelha 
o ocre do sangue coagulado 
aqui no centro tórrido 
— não é metáfora — 
escorre de mim de você e dela 
a desilusão 
é mesmo uma força a galope 
o golpe 
volto ao início de tudo 
para ver se passa 
enrosco o corpo deitado  
como um embrulho do tempo 
o mesmo que transporta os mortos 
— não é metáfora — 
no lençol 
no elevador 
até que de novo sob aquela terra ocre 
teu sangue parado 
o coração atrofiado pelo golpe 
acolhe a vida sem esquina 
essa travessia 
— não é metáfora — 
e a barragem contra a palavra 
que escoa 
a quietude ininterrupta de tudo o que por aqui passou  
passou 
 
pas 

sou 
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