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lourença lou

quando o hoje é insustentável

esqueço as chaves de casa
(gosto de ser recebida)

coloco a saia comprida  
colorida de dignidades
 
dispenso o conforto do carro
escrevo a calçada nos pés

escolho abraçar minhas ruas
e decido: vou atravessar o agora

não compactuo com maquiagens borradas.
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pontiaguda

melhor escolha

no tempo
em que me tranquei 
perdi o riso
a vontade
as chaves

quando me fartei
de tanto vazio
arrombei as amarras

do ventre da vida
trouxe a descoberta
:
a melhor escolha 
será sempre 
me pertencer.
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lourença lou

pontiaguda

por entre os lençóis 
pensamentos inquietos 
segredam debaixo do vestido 
um caso de amor

nas janelas 
a transparência do vento 
(moldando vidros e tecidos e esperanças) 
recria o imaginário

a vida  
ignorando espinhos  
floresce as veias mortas 
e incita-me 
ao incontrolável 
: 
quebrar redomas 
e ressurgir pontiaguda de mim.



20

pontiaguda

alto risco

ler-te 
deveria ser apenas
o encontro dos meus afluentes

mas tuas águas
precisas
e nascidas
em buracos do peito
são meu desassossego

gela-me os ossos 
seu tiro certeiro
esta ciência 
de cavoucar-me
e revelar-me 
aos meus esconderijos

queria
ah eu só queria
saber ler-te sem este risco
de sentir-me peixe
buscando ar em suas areias.
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lourença lou

crime 

ele me disse
que amava clarice
adelaide ou sofia
(não consegui guardar o nome)
como quem contorce 
uma faca em peito inimigo 

sequer percebeu 
que há muito eu já morria.
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pontiaguda

máximo de nós 

a paixão e a arte 
nos salvam do desastre
de resistir
aos eclipses
que transitam em nós
:
amar
é o máximo
da capacidade 
de devorar a nós mesmos.
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lourença lou

similaridade

alguns poemas 
são tirânicos
capazes de subverter 
a língua
escapar à vontade 
do poeta

tomados de vertigens 
pela convulsão 
dos versos
fecundam a imaginação
incendeiam
a desobediência do leitor

alguns poemas são femininos.
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