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Seu trabalho já foi publicado no Jornal Rascunho (2017), na revista Bólide (Medusa, 2014) e 

na antologia Fantasma Civil (XX Bienal Internacional de Curitiba, 2013). Seus artigos e 
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cofundadora do Umwelt Studio. 
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Atrito 

 

O falso gemido se dissolve. Sem pressa,  

desvelo a carne íntima. 

 

Lambuzado e crespo, o pelo entre os dedos. 

Percorro as dobras úmidas no silencioso afago. 

A boca, ofegante, clama por Deus, 

imprópria.  

 

As horas passam, encharcam-se. 

E em círculos e espasmos,  

ela se oferece  

para que nada cesse 

na pulsão-convulsão do deleite-atrito. 
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Saliva e Sal 

 

De saliva e sal 

arquitetei o teu verso 

E o poema, manifesto 

entre as tuas coxas, 

fez-se sonoro e soberano 

maior do que a dor e o pranto 

previsíveis na itinerância minha. 

 

Acasalados na saliva 

o gosto e o perfume 

te devolvo, fazendo-os meus  

de novo 

 

para amar-te sem o medo 

que, cativo, 

 insiste em mim. 
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Instante 

 

Vencidos pelo sono do crepúsculo 

entre sonhos quase lúcidos 

guardam meus olhos 

lampejos de curvas 

– fagulhas do visível. 

 

Dela, 

o instante. 
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Bacante 

 

Artérias são ramagens 

na rama espessa– 

percurso e égide da tua seiva, 

leitosa seiva– 

 

No músculo acolhido  

Dionísio, ébrio,  

dança no sulco tinto. 
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Inútil 

 

Lampejo tímido-eficaz 

cintila em sua vontade reticente. 

Sem resistência,  

seus olhos observo. 

[o sabor inevitável residirá  

na memória da saliva] 

O toque percorre 

o contorno da face; 

seu braço nu, observo. 

Instaurado na pele 

o pacto. 

[a umidade lânguida dos olhos 

encontra o seu duplo irreversível] 

O desejo circula poros e pelos. 

Inevitável, 

o amor será inútil. 

 

Ter-lhe será breve e tenso. 
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