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Quem sou eu

Posso lhe dizer onde eu nasci,
Quantos anos tenho,
Onde estudei, 
O nome dos meus pais,
Meu endereço, 
Meu telefone celular.
Posso lhe dizer meu CPF, 
Meu RG,
A senha do meu e-mail,
O nome da minha primeira boneca
Ou o meu pecado mais vergonhoso.
Meus pensamentos mais secretos!
Posso lhe dizer todos os meus sonhos,
Os que foram ou os que serão para sempre.
Posso lhe abrir todos os meus diários, 
Meus cadernos de poesia.
Posso lhe revelar minha dança mais louca
(Meu staccato, meu lírico, meu fl uente, 
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Minha quietude, meu caos).
Posso lhe dizer tudo o que sei
Ou que acho que sei.
Será que eu sei? 
Não sei.
Posso tirar toda a minha roupa 
E revelar meu corpo para o mundo.
Abertamente, nu e cru.
Mas ainda assim, 
Não posso lhe dizer quem sou,
Pois tudo o que disse são rótulos:
Formas, cascas, amarras. 
De fato, sou mais um universo em expansão,
Uma cebola cheia de camadas.
Preciso me descascar!
Ainda estou aprendendo como começar.
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Uma herança para a vida

Ser um universo inteiro de nada.
A grande sensação de estar vazio.
Ser um todo invisível.
O grande conhecimento de coisa alguma.
Ser rico de dinheiro nenhum,
Ser pobre de vida vazia,
Ser próspero de cores azuis...
E rosas, amarelas, verdes e vermelhas!
Eu quero mesmo poder herdar o arco-íris.



18

Molde, massa e liga

Eu vim para cultuar o feio,
O feio que clama por liberdade
Que grita, corre, se desespera.
O feio que é vivo,
Intenso, profundo, autêntico.

Eu vim para tirar a forma,
O molde, a massa, a liga.
Eu vim para deformar-me,
Arrancar-me dos padrões,
Do tijolo fi rme, da viga.

Não quero ser apegada ao
Gênero, número e grau.
Não quero defi nir limites.
O que é belo? O que é feio?
O que está na forma? 
O que está disforme?
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Com orgulho eu anuncio
Que fi nalmente caí no chão,
Me quebrei em pedaços miudinhos.
Já fui molde, massa e liga,
Hoje sou tal como os tijolos velhos
Deste terreno sem fundação. 
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Meu tesouro

Meu tesouro não guardo em bancos
Tampouco invisto em imóveis ou terras.
Meu tesouro carrego cá comigo
Do lado esquerdo do peito,
Sem muitos contratempos.
Às vezes resolvo remexê-lo,
No fundo do baú sempre tem uma moeda.
Jogo-a para cima,
Cara ou coroa?
Mas... o que me importam os rótulos?
Se me concentro mais no momento
Em que a moeda voa por entre os meus dedos.

Meu tesouro parece mesmo como um monte
De coisas inúteis
Sem valor algum para os outros.
Mas que por eles eu venderia 
Até mesmo minha alma.
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Meu tesouro me deixa mesmo
Rica de vida
E pobre de dinheiro.
Ainda assim, 
Meu tesouro vale mais que ouro.
Eu daria a minha vida por ele. 
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