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Lubi Prates | Nasceu em 1986, em São Paulo. É 
graduada em Psicologia e está se especializando em 
Psicoterapia Reichiana. Tem publicado o livro 
Coração na boca (Editora Multifoco, 2012, repu-
blicado pela Editora Patuá, 2016) e triz (Editora 
Patuá, 2016) e algumas participações em revistas e 
antologias literárias nacionais e internacionais. Edita 
a revista literária Parênteses, é tradutora e dedica-
se, principalmente, a ações que combatem a invisi-
bilidade da mulher e da negritude no meio literário. 

 
 

deslocamentos 
 

arquemos com X 

 num mapa mental 

todos os lugares onde 

 nos cruzamos, antes de 

nos conhecermos. 

 

um exercício que  

desmente o destino. 
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na década de 80 nascemos em 

São Paulo. 

 

quando cheguei em Amsterdã 

naquela manhã chuvosa 

você  já  estava. 

eu desfazia minhas malas enquanto 

você tomava café com poeta desconhecido  

no centro da cidade. 

na semana seguinte 

você pegou um trem e partiu. 

 

você treinou seu francês em Paris 

 onde eu nunca estive 

você passou sua infância em Kyoto 

 onde eu nunca estive e 

de onde seus avós migraram durante a 

segunda guerra: 

descartemos. 

 

em 2003 fui para um congresso de Psicologia em Buenos Aires 

 onde você nunca esteve 

em Viena minha malas foram extraviadas 

 onde você nunca esteve: 

descartemos. 
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onde você nunca esteve 

onde eu nunca estive 

onde nunca estivemos 

 

marquemos com X 

 num mapa mental 

todos os lugares onde 

 nos cruzamos, antes de 

nos conhecermos. 

 

um exercício que  

desmente o destino. 

 

nas férias de verão de 97 visitamos a 

Bahia de Todos os Santos com nossas famílias 

brincamos no Pelourinho 

quantos desejos couberam naquelas fitas do 

 Senhor do Bonfim que 

já não trago em meus braços? 

 

em Madrid choveu tanto que 

nenhum avião chegava partia e eu 

 fiquei presa entre essas ações. 

você assistia a apresentação de dança 

da sua melhor amiga. 
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horário de pico, linha azul, São Paulo 

em 2010 poderíamos nos esbarrar 

pareceria fácil pareceria irônico. 

 

marquemos com X 

 num mapa mental 

todos os lugares onde 

 nos cruzamos, antes de 

nos conhecermos. 

 

um exercício que  

desmente o destino: 

 

onde quer que você esteja 

eu não estou. 
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ocê está na Rússia 

     onde sempre quis estar. 

 

você está na Rússia 

     onde eu nunca estive. 

 

assim, eu não posso precisar 

a temperatura do seu corpo 

neste inverno. assim, eu não posso precisar 

se o branco do seu corpo, tão conhecido, 

se confunde com a paisagem que você escolheu 

e não sou. 

 

você está na Rússia 

     onde eu nunca estive. 

 

assim, eu não posso precisar 

se as suas lágrimas 

      caso caiam 

serão quentes, como aquelas que eu lambi, ou 

imitarão flocos de neve indo ao chão. 

 

você está na Rússia 

     onde sempre quis estar. 

 

e eu continuo no Brasil 

     mas é um Brasil 

que você jamais conheceu. 

 

assim, você não pode precisar 

se aqui agora minha carne apanha.  

assim, você não pode precisar 

se minha carne ainda tem aquela cor bronze possível em 

30 graus ou se já é aquela carne apodrecida por resistir. 

 

você está na Rússia 

     onde eu nunca estive. 

 

v 

5 



Poemas publicados no site https://revistagueto.com/ | 29 de setembro de 2017 
 

 

e eu continuo no Brasil 

     mas é um Brasil 

que você jamais conheceu. 

 

assim, você não pode precisar 

se caem lágrimas, quentes ou frias 

dos meus olhos. assim, você não pode precisar 

se é uma secura sem fim 

embora não faltem motivos e ou vontade 

de chorar. 

 

você está na Rússia 

     onde sempre quis estar, 

     onde eu nunca estive. 

 

eu continuo no Brasil, 

um Brasil que você jamais conheceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Poemas publicados no site https://revistagueto.com/ | 29 de setembro de 2017 
 

ocê traz na boca 

todo o gosto do mar 

e eu tento adivinhar 

inutilmente 

quantos oceanos você atravessou 

hasta aquí, hasta mi 

quais oceanos você atravessou 

hasta aquí, hasta mi 

para guardar em si 

tanta água, tanto sal 

em cada gota de saliva. 

 

você traz na pele 

todos os tons da terra 

e eu tento adivinhar 

inutilmente 

quantos continentes você percorreu 

hasta aquí, hasta mi 

quais continentes você percorreu 

hasta aquí, hasta mi 

para guardar em si 

tanta cor & esse cheiro que acentua quando tempestades 

em cada macromolécula. 

 

você diz reconhecer 

o gosto de mar que trago na boca 

os tons de terra que trago na pele 

fácil perceber então que 

atravessamos percorremos 

os mesmos oceanos os mesmos continentes 

hasta aquí 

 

: somos filhos da África 

 

e tudo que contamos através dos nossos corpos 

fala sobre nós, mas     no profundo da memória 

guarda nossos ancestrais. 

 

 

v 

7 



Poemas publicados no site https://revistagueto.com/ | 29 de setembro de 2017 
 

não temos fronteiras 
 

 ocê diz 

não temos fronteiras 

 

você diz 

não temos fronteiras 

para dizer que somos um, que  

a pele do outro ainda é si, nós 

o mesmo chão. 

 

você diz 

não temos fronteiras 

para me enganar, pergunto. 

 

você diz 

não temos fronteiras 

eu nego 

forçando o meu olhar nas 

cicatrizes que insistem 

limites tão leves, mas que 

se fôssemos em mapas 

 se fôssemos países ainda 

estariam lá, ainda 

ensaiariam abismos 

v 
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mínimos. 

 

você repete 

não temos fronteiras 

porque para você 

essas linhas são  

apenas 

 

detalhes 

 

dentro de poemas. 
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