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SOPHIA

Ela vai deixar os cabelos brancos, brancos
vai se deixar
estriar, enrugar, desbotar

Vai deixar a pele sinalizar
pontos, peitos, prantos

Vai cansar
vai deitar
vai deixar
Deus falar.
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COMUNHÃO

Quem sabe dos teus olhos-pássaros
não conhece tua boca-cálice
nos meus seios.

Quem sabe beijar teu hálito
sorver teu vinho
quem sabe minha pele-hóstia
no teu voo

Quem sabe um dia
teus seios-cálices
nos pássaros do meu gozo.

Quem sabe um dia
nossos corpos-hóstias
nossas carnes
amalgamadas almas.
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HERANÇA

Herdei palavras
Poesia e Amor
Pela casa

Mas o poeta não precisa de casas
Nem de rodas
Voo sem asas

E quem há de ter mais?
E quem há de ser mais?
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DO DESEJO

Ruíram-se as torres.
Juntaram-se os destroços.
Ergueram-se os templos.

Outras cantigas.

Porque não era do outro
a fome que me vinha
a fome é minha.
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DO AMOR

Ela faz
exercícios de paz
na concentração do tempo

Mas não esquece de sorver
O licor que escorre
Pelo meu ventre.
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ENLOUCRESCER

As mulheres enlouquecem
quando amam
escrevem cartas, poesias
e enlouquecem
quando amam
se apaixonam
quando amam

Sim, as mulheres enloucrescem
quando amam
quando é lua cheia
quando ovulam
quando engravidam
quando são amadas
até o útero
até a raiz
até a alma.
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está radicada em São Paulo (SP) há dezesseis anos. É licencia-
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é atriz e escritora, com diversas prêmios literários e participa-
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concursada da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte 
(OSRN/Fundação José Augusto). Atualmente é professora de 
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gia) e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC (SP). Infinito 
sobre o peito é o seu primeiro livro de poesia.
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