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Prefácio

As  cartas  aqui  reunidas  foram  escritas 
entre os anos de 2009 e 2010 para o blog 
vida miúda.

As  Cartas  a  Ana  foram  escritas  por 
Dheyne de Souza e as cartas de Ana, por 
Wilton Cardoso.
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Cartas a Ana I

Ana,
Eu  preciso  te  dizer  muitas  coisas,  Ana.  Não  me 
implore,  que  não  é  necessário.  À  medida  que  for, 
você virá. Eu sei que você reconhece a minha repulsa, 
não preciso querer que entenda, mas. Eu preciso te 
dizer tanta, tanta, tanta coisa. Você não quer me ouvir 
agora? Está certa? Não, não está. É exatamente isso. 
Não estar nunca certa, e não perceber o quanto é isso 
o que importa. Talvez não seja exatamente isso, Ana. 
O anagrama da  sua  vida.  É pouco.  Então é  o  seu 
extremo,  é  o  seu  de  fora.  Sim.  É  o  que  te  chega, 
talvez  o  que  te  impões,  o  que  te  sugas.  Ah,  Ana. 
Soltar  a  minha  pobreza  no  seu  sangue,  entre  suas 
veias e suas coxas, como uma rede. É o que te faz 
ocorrer e de que sua insônia ri. Zomba, dorme, te faz 
perder a película, pobre Ana. E só. E só não é isso. A 
rasura diminui os seus olhos. Mas eu ainda não sei se 
também te amo.
Seu,
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Cartas a Ana II

Oi, Ana.

Eu espero que esteja bem. Eu estou, sim. Na verdade, 
não muito. Mas as coisas vão ficar bem. Talvez você 
tenha ficado um pouco zangada, ou muito, mas eu sei 
que  você,  Ana,  é  uma  pessoa  maravilhosa.  E  vai 
esquecer tudo isso. E então eu ficarei feliz com isso. 
Eu imagino que não queira sair de casa agora,  mas 
você poderia ir na casa de sua amiga Rita. Acho que 
se  sentiria  bem.  Eu  fui  vê-la  ontem,  ela  não 
perguntou por você, mas eu também falei tanto que. 
Ouça, Ana, eu não sei quando vou voltar. Não, não é 
isso.  Olhe,  Ana,  eu não vou mais voltar.  Por isso,. 
Ana, o seu nome me acalma, sabia? Sei que vou ficar 
bem. Você pode comprar um vinil, o que acha? É que 
lembrei  daquele  seu  botton que  você  gosta.  Eu  não 
quero que se sinta mal, é isso. Você está se sentindo 
mal,  será,  me  pergunto,  mas  eu  lembro  que  você 
sempre  disse  que  eu  nunca  me  pergunto  nada  de 
você. Eu queria dizer que nunca entendi o que quis 
dizer com isso. Acho que não queria dizer nada. Mas 
eu vou ficar bem.
Não está chovendo hoje, que bom.

Abraço, Ana.
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Cartas a Ana III

Ana, eu escrevo porque não tenho outra coisa para 
fazer. Eu poderia te ligar, mas aí teria que ouvir o seu 
silêncio típico me interrompendo e acabaria de novo 
mudo. Eu fico pensando em como você está, em te 
pregar um beijo no semáforo acabado de fechar e que 
seria tão súbito que depois de atinada teria todo um 
trânsito pra dirigir. E depois eu ia descer com o carro 
andando.  Eu  morreria  no  chão  e  você  no  poste. 
Percebe como eu não poderia te dizer isso amanhã na 
aula?
Ana, eu não sei se já percebeu o quanto procuro te 
irritar. Não é nada inovador. Você já disse isso tanto 
em tantas histórias, tantos livros, tantos personagens 
que acabo com você todos os dias na cama. Eu sei 
que você me daria uma infinidade de motivos e, quem 
sabe?, eu desejo, até tapas quando se eu aparecesse na 
aula amanhã. Eu não vou mais, Ana. Ana, eu nunca 
mais vou te ver. É como se você fosse o meu livro, a 
minha personagem, o meu papel. Eu só te leio, Ana, 
não posso te apalpar quente, úmida, dócil. Se existisse 
um trem daqueles que conta, que lemos, que imagino, 
mas  não  há  proas,  nem  barcos,  nem  redes,  nem 
pontes que constituem as suas margens. E os meus 
braços não são remos. Nunca serão. Só são braços. 
Com eles não abarco nada de tuas águas, tuas guelras, 
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tuas bolhas. Ana, eu sonho com você embrulhada em 
meus  lençóis,  minhas  toalhas,  em todas  as  camisas 
amassadas  que  contorço  em seu  nu,  bem  no  meu 
estômago, é como uma úlcera, Ana. O teu corpo é o 
ato  de  escandir,  os  gestos  caídos  dos  seus  dedos 
longos demais são o exagero, eles são versos; tosses, 
viés, o barulho da sua perna na mesa, do seu cabelo 
no quadro, da sua boca no lápis, são versos.
Ana,  o  que  eu  queria  te  dizer  é  que  me  sinto 
nostálgico, pesado e banido como se estivesse lendo a 
última página de teus tornozelos, umbigos, espáduas. 
Eu preciso guardar tudo isso, Ana, e tentar encontrar 
outras narrativas, que nunca, ouça, Ana, ouça, nunca 
te., mas eu preciso sumir, encontrar, morrer.
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carta de ana i

Quero
Todos os lados Do teu olhar Todas as línguas Do teu 
falar todas as frequências Da tua música vibrando 
dentro
Em mim
Eu quero mergulhar
Em todas as ondas
Tuas
Ondas e águas e ares Não saciam esta sede E só a faz 
Crescer e querer mais As tuas terras Os cantos 
obscuros do teu solo As tuas cordilheiras A tua 
cidade grande que me arranha O céu da minha boca 
negra Viúva imersa no teu mar inverso de torres 
Ecoando ao meu delírio que quer Sentir a pele
Queimar quer todas as lavas
De cada poro
Meu
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Cartas a Ana IV

Onde fui  parar,  Ana?  Onde  deixei  sua  espera?  Eu 
precisava ter te dito alguma coisa, mas, mesmo agora, 
não  sobrou  nenhuma  lembrança  aquecida  que  me 
faça, ao menos, mentir. Sei que deveria ser mais gentil 
com  você,  mais  maduro,  você  diria,  mas  é 
principalmente pela sua compreensão até disso que eu 
te deixei. Não está no abandono, não está na miséria, 
só está mais uma vez só como todas as madrugadas 
em que ignorei os seus olhos desesperados abertos, 
comendo  minhas  noites  e  minha  pouca  pena.  Eu 
nunca soube o que fazer com você,  Ana.  É essa  a 
verdade.  Eu  nunca  soube  te  dizer  da  semana  no 
domingo, na fachada, no enleio. Eu nunca soube te 
tocar o rosto, o gozo, a angústia que até do seu nome 
derrama. O que é de feio e de assustador que você 
tem, Ana? Eu não sei absolutamente como não pude 
permanecer. Quanto mais me corroo nessa distância 
avisada, mais te bato e te calo e te aperto com ela. 
Não é, definitivamente, por amor que eu parti. É pela 
incompetência disso que me deu. E antes que te dê 
mais chances de desistir  do teu nome,  Ana,  há um 
demônio dentro dele, adeus.
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Cartas a Ana V

Ana, não entendi  nada do que fez.  Num momento 
todos nós ali, os móveis, as cortinas, os vidros limpos 
e, noutro, o que era aquilo?, você despejou-se numa 
raiva vinda não sei de onde não sei para que e não te 
compreendi  nem admito haja  compreensão.  Eu me 
lembro quase que como exatamente. Eu via, sentia, 
esperava a sua imagem enviesada ali, ao meu lado. E 
nada mais. Quando tuas mãos se ergueram. Quando 
tua voz se ergueu. Quando todos os pratos talheres 
de  nosso  enxoval  pratas  da  sua  vida  arrematada  a 
custo  pela  tua  pobre  mãe  tuas  mãos  tornaram 
monstros os anéis que te dei os pares de lustres que 
escolhemos que eu sempre desejei para nós a mesa o 
vidro o azulejo em verniz eu não te reconheci. Ana, 
eu não te reconheci. Quem era você, Ana?
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Cartas a Ana VI

Minha Ana,

Seu corpo dói ausente como um livro morto, como 
um lixo incrustado na janela é como me sinto por sua 
falta de presença líquida, gasosa, Ana. Não há sólido 
algum que sustente meu desespero e minha escassez 
de  arma.  Preciso  do seu  amor  como quem precisa 
dormir.  Preciso  da  sua  mão  como  quem  precisa 
pintar.  Preciso  dos seus  olhos  como quem precisa, 
como  eu  não  saberia  sem  ter  todos  os  seus  dias 
comigo e meus.  Já não tenho mais nada desde que 
partiu. Por que me deixou só? Por que me despediu 
da vida? Por que, Ana, não me tirou da estrada?
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carta de ana ii

Pousa
E repousa
Teu corpo no meu
E voa dentro
Deste imundo magma que te arranca o voo e te 
agarra em plena queda e te amarra e amalgama ao 
plasma
incandescente que sol
E cega a tua luz que brilha apenas se me
Fúria
Sou
O teu ar
Dor
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Cartas a Ana VII

Minha Ana,

Há um céu de musgo lá fora. E eu não tenho nada 
que te dizer hoje. Recolho as pontas de suas vírgulas 
mais tímidas agora. Recolho as pausas que nunca sei 
que dizem na verdade, se dizem tampouco. Eu vou 
dormir porque é tarde e não porque tenho sono, da 
mesma forma que te deixo a sós não porque quero. 
Dos teus silêncios todos, e todos são muitos, o que 
mais me dói é esse que não posso ver porque eu não 
quero interrompê-la e pois que sei que nunca me diria 
não. Dos teus silêncios todos que mais me impedem 
é esse de nunca me dizer um não. Fechei as janelas 
porque sei que poderia fechá-las por mim, porque sei 
que alguma parte da tua mudez se pergunta se já o fiz, 
se o farei, se teria que fazê-lo sempre por mim. Já abri 
treze livros nos últimos três dias e nenhum me tira o 
embaço, a fuga, esse exílio de olho. Sabe do que me 
lembrava hoje? É a música que te veste sempre na 
minha solidão. Me lembrava de quando dançavas pra 
mim,  de  quando dançavas  contigo  e  contigo,  e  eu 
simplesmente  ali.  Tudo  o  que  eu  quero  se  resume 
nessa simplicidade tão maquiada: estar simplesmente 
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ali,  e ali  as barras dos teus braços rodeando a sala. 
Ana,  não  sei  mais  como  convencer  seus  silêncios, 
como persuadir o teu só, como justificar a aparência 
possessa  desse  nome  ao  dizer  o  quanto,  Ana,  és 
minha.
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Cartas a Ana VIII

Ana, 
to escrevendo um bilhete pq preciso mesmo ir. 
Lembra q vc vai ficar bem e q tudo passa.
A culpa não foi sua.
Adeus.
Abç.
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Cartas a Ana IX

Não tenho nada a te dizer, Ana e maldita.

Mas preciso que saiba disso

Como quem precisa um corte
numa flor de manequim
Como quem precisa de um copo
numa pia de espelho
Como quem finca um dedo
no olho
e fica.
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carta de ana iii

Sente
O que escorre quente
No risco que corro ao derramar nos poros
Da pele deste pedaço de Corpo tão tênue Quase 
transparência branca se turvando a cada incisão que 
faço me Curvando-se de dor Meu papel Neste mundo 
em que não há papéis é deixar meu rastro tatuado no 
teu tato mais do que em teu Não me pego 
perguntando sobre mim Nem ti Não tento entender 
isto que sou Isto é Sol simples mente
E não me pego enquanto quedo caída em violentos 
turbilhões me arremessando no meu dentro fora
Do centro Estou fora
De mim Eu simplesmente caio junto em meio ao que 
escorre nesta pele em que me inscrevo como
Fluido
O suor espesso das crateras que te banha Saliva das 
cavernas que te beijam e te fazem Tão frágil Meu 
corpo se derrama nestes poros outrora imaculados E 
agora
Mancha Não me chama de Maria Não me chama de 
maluca Não me ama assim me armando De almas 
que não Sou só
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Ana
Só
Chama
Só
Ama

Sumário                                                  18



Cartas a Ana X

Ana, eu não sou quem você pensa e, principalmente, 
você não é quem eu acho que conheço. E se estamos 
assim,  por  que  estamos  juntos?  E  se  não 
estivéssemos,  deixaríamos de ser  efígies foscas  para 
outras pessoas? Pessoas mesmo mais importantes que 
nós  dois  um pro  outro?  Não,  Ana.  Eu  não  estou 
destruindo  seu  discurso  pobre  –  você  não  precisa 
disso para concordar,  sabemos.  Vê aquela porta, vê 
aquela  janela,  aquela  fresta  na ocasião?  Estão todas 
abertas. Vá quando quiser, mas não é quando quiser 
que  volta.  Ana,  estúpida,  falo  com  tua  estupidez 
agora. Ana, você não precisa dizer nada, vá. Quando 
quiser, vá.

Sustente como sustentar toda essa mentira.
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Cartas a Ana XI

Eu nunca te escrevi antes, Ana, porque. Por isso não 
me. Condena, Ana, se nunca. Te amo.
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Cartas a Ana XII

Eu li todas as suas malditas cartas, Ana. Li mesmo. 
De todos  os  seus  amantes,  asnos,  cobras,  recreios. 
Como sustenta o meu olhar? Mas não é isso que me 
deixa louco, Ana. Me deixa louco saber porque não 
percebi,  porque  não  li  antes  no  seu  rosto  toda  a 
mitificação de fantasmas  na  sua  vida.  Vai  me dizer 
que não são reais? Quantas letras tem, Ana? Quantas 
línguas,  quantas camas,  quanto ócio,  quanto drama, 
rima, criação, vergonha?....................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Muita sorte sua, Ana e vadia, não me aparecer aqui 
agora. Te arrancaria os olhos com que comeu essas 
linhas. Cartas sem data, ora! Eu quero tudo isso na 
rua,  lixo,  passado,  adesivos,  rasuras,  memórias, 
mentira. Mentira, Ana, eu sei que nunca mais.
Eu não vou embora. Quero ver toda a chama do que 
sobrou desses papéis, pisados, rasgados, untados, eu 
quero que você,  que você,  sua maníaca, ouça: você 
queime, jure e implore. Depois fazemos uma viagem. 
E  toda  vez  que  discutirmos.  Nunca  mais 
discutiremos.  E  não  iremos  ao  cinema,  nem  às 
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compras, nem à feira. E a partir de agora só eu dirijo. 
Que me importa se foi antes de mim? E se não foi? 
Que me importa?!
Não  está  tudo  certo,  nunca  mais  estará  tudo  ali. 
Maldita.
Eu vou embora agora.
Infeliz!
E nunca mais me apareça. Ora, o que me importa se 
vai ou não queimar esta? Só me esqueça. Não digo a 
verdade. Só não carrego essa carta comigo porque.......
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

P.S.: Ana, eu sei que meu papel foi tolo. Todo. Por 
isso deixo a carta intacta com os pedaços das outras, 
para  que te  lembre  que eu fui  mesmo tolo.  É por 
causa disto – disto, Ana – que fui. Para sempre. Peço 
desculpas  pelo  ciúme.  Você  me  deixou  próximo 
demais  de  mim.  é  por  isto.  Adeus.  E  porque  não 
haverá mais amor.  Porque a sobra  dele dói  e  corta 
adeus.
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carta de ana iv

Estrelas  circulando  esta  escrita  nos  umbrais  de 
madeira em que debruço o meu olhar Cheia de 
frestas e tempo Esta calçada de pedras frescas de 
chuva recém-partida penetrando nas narinas Na 
madrugada  Na  mágoa  molhada  do  meu  corpo 
que mergulha e Ora submerso na umidade desta 
cidade tão pequena Ora ressurgido duma longa 
letargia  Um sopro ruge no papel  Que te  envio 
Meu céu inscrito com fel Negro O céu soçobra 
na  cidade  em  escombros  se  abismando  em 
fragmentos do meu Eu não sei quem Eu não hei 
de  me  entregar-te  enredos  amarrados  fios  de 
meadas bem tecidos e cerzidos nem Nós atados 
sem  arestas  Eu  existo  apenas  restos  fugidios 
Chuva  que  se  foi  deixando  o  ardume  de  um 
frescor Resto de montanha nas calçadas de árvore 
nos portais de terra nas casas de cio nas narinas 
de lua em meu olhar de lesma neste lento rastejar 
gosmento de Estrela há anos-
Luz que chega em ti e não
Existe mais
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Cartas a Ana XIII

Aquele ficou sendo o meu lugar, Ana.
O lugar em que você partiu e eu não.
Eu não posso continuar ali, estancado, amarrado e 
amarelecido como o tempo cuspido na memória, mas 
eu posso querê-lo e isso ninguém me toma, nem 
mesmo você, Ana e maldita.
Desde quando partiu já não tomo meus passos, já não 
tomo meus olhos e os coloco nas mãos. Porque não 
há mais nada ao redor, senão aquele chão debruçado 
e frio, do lugar em que você partiu e eu não.
Sim, eu peço que volte, que esqueça e que tudo seja 
como nunca foi antes. E prometo tudo.
O que eu posso te dar? Ana?
O meu avesso da cólera.
O meu verso do copo.
A minha saliva da cama.
Outro adeus.
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Cartas a Ana XIV

Ana,  o  que  acontece  comigo  agora,  embora  por 
muitas vezes natural, sim, me estranha um pouco a 
carne dos ossos. A carne subentendida dos verbos. A 
carne impostora  do trânsito da Ausência.  Angústia? 
Talvez também.  Ana,  minha pessoa  mais  querida  e 
longe,  hoje  tenho  me  dado  golpes  pequenos.  Sim, 
são.  São  maneiras  não  recomendáveis  de  postar  o 
corpo, de furar posturas, de incomodar-me membros. 
Não é? Também estranho o olho teimando em iludir 
o  espaço,  de  um  jeito  peregrino  chover  saudade 
rubra. Está bem, também já não quero mais pedir-te, 
dizer-te,  matar-te  em  esmolas.  Imolo-me  somente 
hoje e Ana. O que faço com essa parede? Que cor a 
porta? As tuas unhas, ali, ceifando minha memória. Se 
se  desse  conta  do quanto és  má,  Ana,  mas  eu  me 
prometi não dizer isso agora. Nem é pela promessa 
também,  que  isso  é  incentivo,  a  quebra,  mas  pelo 
cansaço  exaltado  disso.  Falarei  das  tranças  que 
guardam  meus  ombros  dos  seus,  essas  amarras 
embutidas no teu colo, essa farsa de pelo de ouro de 
roubos  de  ar.  Também  disso  não,  pelo  cansaço 
desejado disso. Intuir a cor do sol no crepúsculo da 
sua espera, e ela. Aguardar uma possível resposta sua, 
que nunca veio. Como estás vestida, Ana, será.
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Cartas a Ana XV

oi ana. o meu mundo tem me revelado escuros que eu 
não imaginei que tivesse sabe. que eu não contava que 
logo então. volta pra mim ana. por tudo quanto mais 
me. eu sei sabe. eu sei. é a noite lá fora que te disse 
isso.  a  minha  só  cala  por  isso  não  tenho  mais  as 
auroras dos seus cabelos. não farei isso sabe. nenhum 
de nós na verdade merece. porque há uma porção de 
pessoas lá fora e eu só é que me sinto frio. porque eu 
posso simplesmente abrir essas janelas e acreditar que 
todas essas estrelas estão mesmo distantes e eu só é 
que  me  sinto  nu.  Porque  ana  as  coisas  são  assim 
mesmo e logo tudo vai acabar e eu sabe só eu mesmo 
pra te escrever babaquices dessas. eu menti  que era 
noite também lá  fora.  lá fora estão todas as causas 
claras.
vou me abrigar contra tua ausência no sol.
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carta de ana v

Sou
O abismo aberto em
Cais boiando no vazio sem aviso
Atraindo o navio em que voas mergulhando
A plenitude deste corpo estelar que te quer 
Queimando
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Cartas a Ana XVI

torto. morto. osso. louco. sou eu. 
rima de um silêncio teu. indigesto.
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Cartas a Ana XVII 

Há quanto tempo
Há quanto venho
fazendo montes de letras bestas
como a vida sem deus
Há quanto, Ana?
Há pranto e pregos
no travesseiro
há um caderno
meio rascunho
como um poema sem
beijo
um selo sem
ana e sem
e-mail
um freio sem
pés
um texto que
não acaba
quando já
perdeu
o seio
há quantas ana?
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Cartas a Ana XVIII

É que  quando eu  fico  sozinho  eu  fico  mais  triste, 
Ana.  Todos  me  dizem  por  quê?,  porque  eu  faço 
muitas  piadas  rangerem  meus  dentes.  Mas  quando 
fico só a língua fica mais gasta e descansa como se 
fosse  agonia,  Ana.  São essas  horas  escuras  que me 
trazem seu lado dor, seu cheiro apertado, o vão do 
seu  beijo.  E  é  aí  que  eu  não  posso  gritar,  você  é 
minha explosão distante. Abro pequenas janelas que 
soam como fósforos num quarto escuro, um cômodo 
mofo para aluguel,  a  chama cai.  Vou te contar  um 
segredo,  que  quando  fico  só  tremo,  mas  não  os 
poros, a alma detrás do olho. E vejo o mundo mal. 
Sem choro. Eu vejo o mundo turvo e quero morrer 
de  tão  imenso  e  estrondoso  o  barulho  dessa 
atmosfera  externa,  engolindo  todos,  tudo,  louças, 
cheques, carteiros. Mas quando você estava aqui, Ana, 
eu não tinha poemas,  não tinha roteiros,  não tinha 
partituras. Eu só te tinha meu colo. E não havia som 
maior que teu olho, não havia pavor com teu leite. 
Não havia esse não estuprado de ana.

Teu,
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carta de ana vi

Estou de manhã
Tão frágil no agora
Acarinha os cabelos inscritos nas curvas da minha
Caligrafia trêmula e me diz de volta 
Em tintas de cores vivas o teu
Sentir-me enroscada
Nos teus dedos
Deitada em
Teu colo
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Cartas a Ana XIX

ana destrói a corda da voz que me engasga teu olho 
um novelo preso na garganta muda esse ponto que 
rasga essa veia que pulsa essa pele costura o teu nome 
no sangue da língua no verbo da mão que me enforca 
de dentro do órgão tira teu som o teu nome o teu 
peso da linha do tempo me afoga no vão da palavra 
do gosto do cheiro do fio solto freio tecido na minha 
boca ana
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Cartas a Ana XX

Ana, eu te amo como quem arranca um pelo e te 
quero eriçadamente.

E esse antegozo é um te ver andar nua

e correr as esquinas dos meus braços como lençóis 
putos.

É abraçar amontoado de seitas um esconjuro.

O teu seio uma réstia, ana,

trançada de línguas

que não são mais que muros.
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Cartas a Ana XXI

Às vezes acho que você morreu e eu não tenho mais 
o que dizer a ti.
Talvez essa tua ausência agora consumida de tempo, 
preenchida de sins e de uma estranha ou amputada 
pena.
Talvez esses  teus  olhos de um meio límpido,  meio 
hostil, meio plano. A planície que agora margeia teus 
lábios, com a castidade de um beijo que reza por não 
ter sido.
É a falta de estepes na tua língua, aquela acidez que 
mantinha meus poros abertos e queimando a roupa.
Talvez  sejam  estas  mesmas  roupas  ao  chão,  a  tua 
nudez tão gratuita que veste e penteia  o teu nome, 
tuas mãos, teu intacto sopro de vida.
Na verdade é só às vezes que acho que não morreu, 
quando me come a saudade, um botão solto.
No mais, uma memória tão desgastada que dirimiu a 
verdade.
Demais,  uma tristeza assistida,  uma agonia de pose 
para teu olho estéril.
Um não que dizer mais de tuas unhas podadas, das 
minhas costas longínquas, do nosso terreno enxuto.
Um  líquido  evaporado  na  impronúncia  do  que  te 
chama, e ama sem mentir.
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carta de ana vii

Queira-me da alma
até a pele Da pele
até as minhas lavas mais fundas
Mas que seja leve
Suave como a neve
Um frio fino e sutil
que se espalha e se atreve
por entre a pele que queima
Me deseja ave
evanescente No momento
exato em que me tens
não sou mais
tua Brisa
breve que te leva
e te deixa Leve
esta rasura
de lembrança

E me nasço outra
em outra Manhã
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Cartas a Ana XXII

Ana, o peso que me traz o descalço o limbo o feno da 
hora na exposição da tua ausência.
Ontem, Ana, eu tive um dia louco. Eu quis dizer a 
todas as pessoas que morressem, a todos os espaços 
que  explodissem,  a  toda  a  face  da  terra  que  caísse 
num jarro de infinita parede.
E os teus olhos não estavam ali, para me delinquirem, 
para arrancarem do meu próprio verbo o radical que 
oscila,  para  segurarem como entre  cílios  a  fúria  do 
ruído que é o mundo.
Ana, a lágrima espessa.
Escassez mais longa.
A  falta  que  do  teu  lábio  pousa  na  lousa  do  meu 
gemido apagado
a manhã abaixo da cama.
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Cartas a Ana XXIII

Ana, eu sei que sei muito pouco de você e desse 
pouco que sei quase nada é coerente.
Talvez  por  isso  eu  queira  tanto,  como  um  manto 
numa parca  ilusão,  recobrir  todos  os  seus  poros  e 
respirar a pausa da sua vigília e acamar de leve as suas 
dores  sutis  ali  pendidas  já  nem  ameaçadoramente 
mais  na  sustentação  dos  teus  cílios.  Ana,  talvez  eu 
queira descobrir essa sina que insiste em lapidar dia a 
dia o verbo do não, e raspar tão de leve quanto um 
suco de nuvem a língua com que cala os beijos que eu 
sei  que  dormem  como  uma  medusa  insone,  um 
monstro  de  um  pesadelo  banido  do  inferno,  uma 
mitologia de unhas e dentes. Ana, eu só preciso que 
me abra a boca.
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Cartas a Ana XXIV

Ana,  o  que  vou  lhe  dizer  agora  faz  parte  de  uma 
concatenação  de  ideias  sem rumo,  de  uma  viagem 
sem instrumento, de um exercício de contraprodução. 
Enfim, dias atrás senti uma falta tão absurda de não 
estar ao seu lado que me assustei. Do tempo que o 
teu  olho  era  uma  vertigem,  um  embaço,  uma 
membrana iludida e justamente por essa ilusão pisava 
morros de marfim. Impossíveis.

Assustado,  nesse  dia,  tentei  fugir  do  teu  colo,  abri 
frestas na distância, caí degraus e degraus da miséria, 
para  sentir  saudade.  Eu não sei  por  que isso  tudo. 
Mas te digo isso me tateando tal qual uma flecha o 
tempo no espaço para o alvo. Na esperança de que 
tua  imagem  palpável,  entretanto  fictícia,  me  revele 
uma porta desse meu ver-labirinto.

Eu sei que foi há dias e que não disse nada e que isso 
te perturba. Mas perturbaria mais se notasse o quanto 
isso não me importava. Ali. E agora recorro a ti não 
como um bom amante, ou um bom amigo, ou um 
bom humano.  Eu busco em você a  minha paz,  eu 
busco no teu desespero o meu suposto. Eu quero de 
você a minha
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Não sei. Esfrego impaciente a alma por algo que não 
vale uma linha, que não é nada e que, no entanto, é 
tudo  agora.  Talvez  estejamos  sendo  nada  nesse 
momento. Talvez por isso eu esteja aqui e tenha que 
te dizer adeus. Uma vez mais, adeus. Deve te parecer 
estranho mas agora tudo fica mais claro pra mim, e eu 
respiro  já  o  teu  sofrimento,  o  nosso,  o  tempo 
calcando as  lembranças,  um outdoor  de momentos 
sobrepostos,  molhados,  rasgados  e  convertidos  em 
outra ocasião. A cidade de nós continuará crescendo 
à parte, numa periferia de atividades que estarão ali 
para suprir a falta, o só,  a náusea, que logo ou um 
pouco  mais  deixarão  de  surgir  no  burburinho  das 
casas  que  vão  caindo,  mercados  se  erguendo,  os 
becos,  os  assaltos,  o  asfalto  e  a  cidade  engolindo 
outra  vez  os  nós  que  são  despejados  à  deriva,  e 
crescem.  Aí  eu  sentirei  o  teu  lábio  que  não  mais 
haverá,  uma  suspensão  de  prédios  de  gestos,  uma 
construção  de  palavra  na  verdade  nunca  emitida  e 
então tomaremos um café, relembraremos, cada qual 
e  muito sozinhos,  instantes  que sequer  ameaçaram, 
frases sem verbo, compreensões mal sugeridas, logro 
de toques num texto sem linha.

Tudo  isso  para  preencher  um  espiral  letárgico  de 
épocas.
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carta de ana viii

Agora
Olho No olho das pedras da rua da cidade que me 
habita  mais  que  me  acolhe  Você  não  vê  o  que 
perscruta  nas  frinchas O lodo deste olhar  larvar  se 
arrastando em rugas e ruas E muros Você não Tenho 
escolha  a  não  ser  escolhos?  Navegar  ao  léu  que 
colhemos  e  coalhamos  de  musgos  na  umidade  das 
ondas cruzadas De nós De nosso olhar sem bússolas 
nem norte Ah amor Perdido nas pústulas da mort
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Cartas a Ana XXV

Ana,

eu te odeio com todas as preces,  gemidos e é com 
horror que te toco e penetro a película do teu olho. 
filme submerso no meu dorso, é com pavor que te 
entrelaço na mão os seus ossos, é com a repulsa do 
arrepio  que  te  pele  o  gozo,  uma  ameaça  de  teto 
quando seio,  quando bebo,  quando fosco  e  é  com 
medo no lençol que amarroto teus cabelos dormindo 
lisos,  com  perversão  contorço  o  ar,  o  movimento 
hediondo do calor dessas barras ameaçantes do seu 
corpo. e com aversão mastigo o pó do teu gosto, a 
tortura dos teus dedos rastros no caderno com que 
não vejo o que foi. essa espinha cravada no teu toque, 
com monstro  e  com crime  o  teu  silêncio,  tua  voz 
muda  injúria  na  reverência  do  meu  pelo.  abalo  do 
meu mundo, cidade do meu espanto, os jardins ébrios 
do teu sono são o meu inferno anteposto na noite, 
saia do céu.
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Cartas a Ana XXVI

Ana,  me dê  um beijo  antes  de  partir  para  que  me 
lembre dele, deixe um bilhete, atiçado na vela, uma 
canção esburacada no som, uma parede de rastro, de 
enfeite.  Ana,  me  dá  o  aviso  pro  meu  pesar  sem 
espera,  me dá  um tapa,  uma faca,  uma marca,  um 
final. Não vá assim, que eu durmo de espreita e eu 
sem pena me obrigo acalmar, o rosto, a cena, a tampa 
do vaso, Ana, um espeto que seja, que seja. particípio 
pro meu indo. Ana do verbo deixar.
Ana,  que para  outro  desespero,  outra  injúria,  outra 
página,  a  tua  certeza  pra  me  engolir  e  extorquir  e 
expulsar num vômito repleto, banido de reticência, de 
abraço,  de  dó.  E  se  a  porta  estivesse  fechada  eu 
dormiria  com  o  lençol  na  garganta  mas  estaria 
morrendo. Que viver assim, Ana, abotoado à janela, 
sem  pratos,  sem  discos,  sem  tinta,  apegado  a 
maçanetas rangendo, a uma voz que já não é minha, 
nem  sua,  nem  vento,  sem  fome,  sem  sede,  com 
tempo, Ana, que isso eu não sei mais suturar.
Por isso volte e quebre e grite e bata e rasgue e deixe 
todos os  barulhos  pra  que eu cate  o amanhã.  Que 
estar assim, Ana, eu morro esperando você acabar.
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Cartas a Ana XXVII

Sabe o que te torna Ana?
O  teu  silêncio,  tua  mesquinharia  de  verbo,  tua 
complacência  pro  grito  do  avesso  que  rasga  o  teu 
olho e estoura minha paz!

Eu gosto da forma com que me cuida, como me tira 
do escuro antes que eu me tropece e me protege da 
lágrima  na  rua,  me  sopra  o  embaço,  distrai  minha 
saudade e educa meu ar escapado.  Eu percebo seu 
tato com a roupa,  com os cheiros,  com a voz que 
esbraveja  do mundo,  e  até  finjo  que  não  escuto  o 
trovão pra  que acredite  que a janela  é  fechada.  Eu 
quero que  saiba  que  mesmo aos  berros  eu  ouço a 
cantiga que escorre dos teus gestos.
É tão bonito o teu pano.
É tão sutil tua unha.
É tão fugaz a inexistência do teu verbo.

O  que  mais  reconheço  são  tuas  costas  enquanto 
derramo minha vida. Aonde está a realidade do teu 
olho?  Eu  só  vejo  embaço  bruto,  matéria  impura, 
palavra  rija.  E  não  posso  sequer  antever  o  teu 
devaneio.  Aonde  pousa,  Ana,  o  teu  voo?  Me  leva 
contigo no teu  dèjá-vu, me apanha e me entranha na 
tua angústia, me deixa existi-la, Ana.
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carta de ana ix

Amor Desgrudar-nos Das enormes engrenagens que 
prendem  nossos  corpos  mastigados  Famílias 
trabalhos deveres vergonhas Do que me atravessa o 
corpo esquadrinhado e  repartido entre  as partes  da 
mecânica do mundo Do que mede os compassos do 
corpo e o faz curvar às sedes e redes calculadas das 
lojas Do que pesa sobre o gozo que jorra Dos gozos 
dos corpos polidos nas academias expostos vivos nas 
vitrines  mas  vendados  vendidos  a  peso  de  ouro 
presos a preços calculados com rigor
Liquefazer Fluir pelos poros Desgrudar e vazar-nos 
Outro rigor Amor
Duas galáxias se abraçam no vácuo os seus bilhões de 
estrelas A bilhões de anos Luz que cega e se sustém 
precária na infinita noite do cosmo Que penetra no 
buraco negro do centro da galáxia em Fogo
Neste beijo brilham bilhões de nervos Os neurônios 
pulsando na superfície dos lábios sedentos da saliva 
de todas as bocas minhas Galáxias famintas de poros 
De cheiros de cio de cada caverna da pele cheirando a 
púrpura com gosto de macio Nesta dobra do espaço 
nossos corpos Se curvam se fundem e fundam um 
outro  Plasma  no  núcleo  das  estrelas  fecundando o 
universo de elementos com suas explosões de morte 
Nosso olhar de alquimia Solar
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Enquanto a  mecânica  do mundo avança  os  limites 
cerceando as peles apagando estrelas com sua matéria 
escura  de  neutrinos  frios  Capturando  as  lavas  e  as 
plantando  no  seu  campo  geométrico  de  colheitas 
previsíveis
Eu ranjo os dentes rosno me esfrego na carniça me 
ofereço inteira a Os mil poros molhados do teu cume 
de  vulCão  farejando  o  meu  perfume  pestilento  As 
engrenagens  do  mundo cravadas  no  meu corpo  se 
desconjuntam todas
Num ruído seco que derrama o corpo transBordado 
transFormado transTornado em Vômito sangue suor 
e pus mijo merda amor e gozo
Num ruído fluido que me arras(t)a para o fora dos 
abismos altos para fora de mim e do mundo fora Das 
máquinas exatas de compassar a vida
Num ruído cuspido de engrenagens enguiçadas Num
Uivo

Sumário                                                  45



Cartas a Ana XXVIII

Hoje  te  vi  de  mãos  dadas,  meus  olhos  caíram aos 
passos, largos teus dedos, o ritmo da saia qual ondas 
batendo no outro,  meu jeito perdeu o caminho, no 
rastro dos teus pés ladrilhos, que riam acompanhando 
a calçada, e os meus, qual dejeto no rio, um esgoto de 
faces  meu  rosto,  tua  boca  calcando  carinho,  meus 
dentes rangendo a distância, ah, ana, tivesse uma rima 
pra estaca do meu corpo no mundo.

Sumário                                                  46



Cartas a Ana XXIX

Querida Ana, meu amor, escápula do meu desespero, 
espádua  da  minha  ira,  espada  da  minha  insônia, 
estrada do meu alheio,  escala dos meus pés nichos, 
cama do meu deserto, lama do meu instinto, ana do 
meu escalpelo.
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Cartas a Ana XXX

Ana, eu não sei o que tem acontecido comigo, que 
tenho feito tantas coisas  turvas,  não,  tenho dito na 
vastidão dos meus pensamentos, batendo qual relógio 
nas paredes dos meus vãos, atrocidades cada vez mais 
míseras,  tanto  que  nem sei  quanto  do que  te  digo 
mente. Ana, tenho tropeçado nas lamas mais grossas 
dos meus pesadelos guiados, afundando numa nuvem 
de chumbo que tem caído em meus cômodos cegos, 
não sei de onde vêm os medos com que eu respondo 
aos  uivos  e  por  que  saio  às  ruas  correndo,  mas 
sempre me deparando com aquele beco molhado que 
fita os teus olhos no escuro.
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carta de ana x

É que
Eu  sinto  o  teu  sentir  tanto  Amor  me  enovelando 
atmosferas em volta e Voo neste ar Teu beijo de ar 
Dor que me faz um puro Gozo de viver De ver o teu 
Olor que exala as mil  auroras  que anunciam minha 
aragem Rubra de frescor Tão quente Chuva do meu 
orvalho sobre as montanhas Tuas palavras tuas mãos 
tuas lavras que Me cravas na pele do corpo da alma 
Um voo cego e sem volta Sou 
feita do azul das tuas aragens que me arestam 
me arrancam de mim
me arrastam Nua 
de mim Eu sinto o meu sentir tanto Ar-
dor que chega a doer
o meu Esva-
ir-me dissol-
ver-me eva se evol-
ando sem deixar vestígios que não sejam estas
letras trêmulas 
Plenas do meu beijo
Sem nenhuma voz
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Cartas a Ana XXXI

Ana,  foi  o teu perfil  que me traçou a antevisão da 
ausência,  nítida.  Pelas  linhas  dos  teus  tecidos 
circunscrevi  o  teu  nu,  trêmulo,  frio,  pelos,  dentes, 
seios, fome. Só pelo teu perfil vesgo, Ana, desenhei 
os  nichos  das  suas  verdades,  calquei-os  nos  teus 
poros e no movimento falsete de tuas narinas – preso, 
como o medo, sozinho. Foi ali, e nunca mais depois, 
que  pude,  que  soube  que  não  devia  interceptar  o 
caminho do horizonte  que os  seus  olhos rasgaram, 
com sede, com receio, com uma desinência de espera 
que eu não sei  coar.  Ana,  eu  devia  ter  recuado da 
janela, mas o ar que saía suicídio dos teus lábios me 
fizeram pular,  inverter-me, praticar pesadelos.  E ali, 
exatamente no recanto iludido das tuas pálpebras, ali, 
quando  tua  retina  tombou  tapando  o  restante  do 
mundo, como um quadril displicente na cadeira, ali na 
escada de cílios da tua angústia, eu perdi a referência 
do trajeto que me levaria a qualquer parte que não o 
inferno. Tive certeza do vão quando não pude recuar. 
E  agora,  Ana,  como  que  amarrado  na  cor  que 
sustenta  o  instante,  apregoo  na  parede  dos  meus 
becos  essa  tinta,  essa  gosma,  esse  inventário  de 
imagens que sugam do teu olho.
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Cartas a Ana XXXII

depois  que  você  se  foi,  ana,  tudo  ficou  muito 
diferente.  eu já não tenho história,  eu já não quero 
olhar pra trás e perder os olhos na gota, eu afasto o 
pretérito como um cômodo que já não quero limpar, 
que já não posso mudar, que já incendiei e apaguei e 
aluguei tantos motes, ana, por quê?, por onde?, que as 
janelas  já  nem me subestimam nas ameaças,  que já 
nem  se  você  voltasse.  eu  cuspo  nos  cantos  que 
recolhem  o  seu  cheiro,  tapo  todas  as  frestas  que 
respiram sua voz, a minha casa está vazia e repleta de 
uma presença exageradamente minha e só. a minha 
casa asfixia o mundo lá fora. eu já não tenho paredes, 
telefones, imagens, não sei em que fogo atirei o teu 
ventre, que me entope o pomo, a pluma, o pó desse 
café amargo que me deixou o isento,  a  sua,  o  que 
resto, já nem a palavra. ana.
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Cartas a Ana XXXIII

A saudade que sinto, não da sua presença de fato, que 
nunca me deu, que desconfio que nem você já a teve, 
mas da  sua  ausência  à  vista  da fome insalubre dos 
meus olhos, a saudade que tenho é como a angústia 
que dorme nos móveis mais avessos do meu corpo, 
que se despe nos nichos que já não habito todos os 
dias, e que sem alívio respira. A sua falta imagino que 
deita  com  essa  angústia  e  penso  que  transam 
atordoamentos enquanto me viro as noites esganam-
se com ofensas baixas que rebentam todas na minha 
garganta,  com  os  gritos  batendo  incontinentes  as 
minhas cordas vocais já tontas de forma que esse som 
que sai não é meu, essa lágrima fácil não desaguou da 
minha rixa, essa tristeza bruta seca leprosa não tem 
congruência com meu corpo. E às vezes essa coisa 
que não é minha, nem tua e nunca de ninguém dorme 
como  se  não  perturbasse  num  ronco  que  mente 
esburacada de vacilos e por nada, pelo pó, pela esteira 
acorda não raro berrando com unhas virgens de poda, 
de pena, de par minha morada
minha morada, ana
anda arranhada de tijolos.
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carta de ana xi

O que me arde
É aquilo que passou 
entre  nós  Embaraçando-nos  linhas  de  Vidas 
distraídas  na  rotina  do  mundo  de  repente 
transmudadas por uma lufada de ar fresco chuva no 
chão seco inusitada música que modula a alma por 
instantes num Instante que perdura A fragilidade do 
fluir em mim Sem dentro me abismando Em ti Não 
sei bem O que passou entre
os poros inda quentes
infestados de arrepios
ao toque das tuas
Letras que nos levam Naves 
navegando em fogo um mar de ares
ruas e cidades
Até o meu olhar sugando sangue e
Sol
nos sulcos frios desta grafia Eu não sei bem O que 
sou Nem sei mais se O que arde e não quer passar 
Aquilo (isto) de querer Agora e aqui poro e poro pura 
presença  carne  em riste  eriçada  pele  boca  em riso 
língua em nós atados nos dizendo sem palavras na 
saliva de sol-
ver a vida no corpo Um do outro O que me arde
é aquilo que só
quer
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Cartas a Ana XXXIV

Ana, eu queria que não me dissesse essas coisas que 
moram incomodadas no seu silêncio. Porque eu não 
sou como os outros,  ana,  eu já  te  disse  isso tantas 
vezes,  em  forma  de  tantas  promessas,  pra  tantas 
desculpas, com tanta esperança. É porque essas coisas 
mergulham demais num lugar onde não tenho chaves 
e sequer acesso livre de dano, ana, eu não sou como 
esse  plástico,  talvez  esse  sabão  que  vai  indo  tanto 
mais  quanto  é  bruto  seu  toque,  essa  esponja  que 
recolhe  a  miséria,  a  lástima,  a  higiene  mal  feita  da 
minha. Eu sei que preciso, ana, me escuta, sei que tem 
toda essa história de vida, mas veja, ana, apalpa meus 
pulsos,  eles  não dormem igual,  não cala  com esses 
dentes  rangendo  eu  escuto  todo  o  estupor  de 
significados  que  não  coou  tua  fala,  ana,  me  diga 
outros  olhos,  me  dê  omoplatas  que  não  corram 
enfadadas, o teu corpo é uma voz que sustenta todo 
tipo de nome, todo tipo de cor, todo tipo de dor eu 
não suporto o teu verbo sentado.
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Cartas a Ana XXXV

Ana,  eu  preciso  te  deixar  agora.  Antes  que  a  sede 
entorpeça os móveis, antes que a flor nasça e morra e 
os nossos corpos calculem a distância exata de nós. 
Eu  preciso  abandonar  o  cílio  que  pende  dos  teus 
braços como uma lágrima rasgada a seco e tenho que 
desamparar  os  dedos  tecidos  ranhuras  apegos  e 
especialmente  esse  desassossego  que  me  dá  tão 
egoísta o teu lábio, úmido, cálido, falho. a substância 
do teu nome
Anarquia
ana,. Freio.

aninar o meu colo
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Cartas a Ana XXXVI

oi, ana. na verdade o que te dizer vago. o que te pedir 
raso. o que eu posso falar calos. oi, ana. na verdade 
não  estou  buscando  um  sonho.  porque  já  não 
acredito  mais  neles.  porque  você  surgiu  com  tudo 
fora do que nós havíamos. dos nossos haveres. todas 
as vezes em que tentei e não pude abraçar o passo, 
abarcando seu  mundo.  a  minha  cor  respirando  nas 
noites insones pelos teus poros dormidos.  um peso 
contínuo  de  faltas.  perdi  as  medidas,  a  balança 
estorvando  aqueles  sonhos,  antiquados,  musgos, 
paralisados  pelo  ano após  ana.  que  nunca  tocamos 
sequer.  oi,  ana. aonde eu parei  com você.  a quanto 
furtei  os  espaços.  poderia  estar  agora  com o  brio, 
aquecendo isso que sobrou do inverno. poderia estar 
agora  com o olhar  mais  alto,  nas  ruas.  poderia  ter 
vivido um outro viés da farsa. ana, eu não acredito 
mais no sonho de nunca te conhecer.
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carta de ana xii

A distância me faz
curvar o espírito num rito de quase
todo dia Sonhar
teu beijo noturno de nuvem
me deixa 
um gosto de viver na boca 
que amanhece Só e nua na manhã

Sumário                                                  57



Cartas a Ana XXXVII

é  tão  difícil,  Ana,  reconhecer  meu  elo  nesse  seu 
descaso,  insultar  a  poeira  que  ficou  dos  passos, 
abrigar  meu  corpo  nos  cômodos  que  eram.  teus 
instintos de rasgar a carne, de podar o olho, de criar 
imagens  a  partir  do sexo desse  invólucro  do nada, 
Ana,  é  tão  mais  fácil  admitir  tuas  culpas,  beijar  o 
cuspe que marcou o lençol, secar os olhos e dançar 
tua música, mas. nem após joelhos, todas as misérias, 
nem após o verbo rastejando bruto, nem as chaves 
todas, nem as ameaças. Ana, o que fazer do resto que 
me fez em prosa, a falta de objetos que faltam cair, as 
opções de onde nunca pôde estar. e depois de réptil, 
voltar-me os olhos. a visão, o tato, que seja uma voz
uma escolta
uma fantasia 
pra bailar o resto desse anacoluto.
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Cartas a Ana XXXVIII

Ana, o que me atrela ao seu rastro é o simples gemido 
da  pele  áspera  dos  teus  calcanhares  no  lençol 
amassado,  alvoroçado,  calibrado  por  teu  peso,  teu 
zelo, tua presença inoportuna demais para partida. E 
agora  que  eles  se  foram,  seus  pés,  o  meu  corpo 
descalço  dedilha  o  ar,  sucumbido  diante  da 
inadmissão,  do  tule,  do  zumbido  e  os  bichos  me 
perseguem as noites, as janelas, os esconderijos mais 
labirintos do meu eu, insone. Buscando um respaldo 
na  pena.  Jogando  palavras  no  dardo.  Adiando  a 
tatuagem do seu nome no meu espelho. Adio. Mais 
uma vez te chamo da única forma que sei seguir as 
letras desse Ana que não aprendi a ler com saídas. Da 
única parte que me sobrou ocultar, meu ninho. E a 
certeza de que esse nicho todo que geme mal pode 
aparar sua resposta, demais nítida.
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Cartas a Ana XXXIX

Ana, me lembrava há pouco dos pequenos poemas 
que te escrevi quando você morreu. E de como você 
se  debruçou  no lençol,  com aquele  silêncio miúdo, 
guardando um riso na margem dos lábios que eu mal 
pude aparar na memória, quando os li para suas mãos 
inquietas,  desentoando  meus  versos  nos  poros.  Eu 
prometo  que  volto  logo,  que te  levarei  surpresas  e 
sonhos que nem caberão nos seus ombros, nem em 
nossos  dias,  nem  sequer  nas  lápides  que  beiram 
sempre  suas  palavras,  pontes  que  salpicam  meu 
corpo,  ligam  meus  olhos  a  esse  emaranhado  de 
nuvem que naufraga na tua íris. Que é de onde me 
recordo que perdi, como um gato some a esquina no 
impulso,  como um cheiro  que  padece  da  memória 
volátil,  como um sino que ressona  pro toque,  meu 
rumo.
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carta de ana xiii

Os meus olhos cheios de lágrimas secas
E sedes e febres
E ternura tanta
Será que não percebes
Os meus lábios cheios
De vermelhos afiados por onde ainda
Sinto serpear a tua língua
A tua boca derramada neste canto
Obscuro dos meus pântanos
Será que não vês o rito noturno
Do sonhar de todo dia
Não sentes o ritmo do espírito
Que mora no desejo dos poros
Das reentrâncias
Das fronteiras da minha pátria
E seu povo ávido
Pela doce fúria dos teus
Carinhos clandestinos
?

Sumário                                                  61



Cartas a Ana XL

Tem tanto tempo, Ana, que não toco seus lábios com 
meu  desespero.  Não  cravo  minhas  unhas  no  teu 
abraço volátil. Nem respiro a sua escassez de rimas. 
Dentes.  Momentos  sãos.  Há  quanto  tempo,  Ana, 
mastigo essa falta.  Essa fala que cai  como gotas de 
oblíquo. Mas espero não voltar, espero não chegar, a 
ter você sozinha. Nua e dissimulando meus temores. 
Farta e acariciando a chuva forte. Contra. Toda essa 
moléstia de existir.
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Cartas a Ana XLI

ana,  tenho  o  seu  corpo  e  então.  me  perco  nesse 
lamento de curvas. gozando a minha fala, tropeçando 
o  avesso  da  sombra.  que  permanece  antes  que  teu 
corpo  caia.  do  meu.  ana,  é  a  tua  voz  durante  o 
silêncio  fisgando  os  meus  dedos.  tão  soltos  teus 
dentes cedendo minhas luas.  o céu desaguando um 
sabor de partida. assim. ainda assim. ana. respiro teu 
rastro  na  minha  memória.  apenas  pra  não  me 
esquecer de que quero. todo o verso da tua veste, da 
tua  peste,  daquela  omissão.  tão  gasta.  tão  vasta.  a 
nossa  miragem de cílios.  e  pelos.  e  vesgos.  e  meus 
olhos  carrascos?  bebendo  em  teu  seio.  o  abismo. 
arranhando o momento. do não.
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Cartas a Ana XLII

Ana,  tenho  dito  verdades vesgas  nos  últimos  anos. 
Buscando sombras da lama que cai dos meus tetos. 
Mergulham quietas.  Mal  tocam meu rosto.  Já estou 
cansado,  Ana.  E  nem  os  seus  olhos  coçam  meus 
pelos  mais.  Nem  nossos  braços  se  tocam  avessos. 
Mas nem nossos passos. A calma investiga as horas e 
batem  umas  contra  as  outras  meus  pulsos,  um 
mistério se esconde em meus ranchos distribuídos na 
pele, mal sei  o que fazer do inaudito, mal colho as 
gotas dessa  espera  infértil.  É porque você não está 
mais e eu quanto menos sei aonde arrastar as guelras 
do meu desespero.  Morro a nado.  E os teus olhos 
esse  cais  distante,  carcomendo  minhas  esquinas, 
dedilhando  meus  acasos.  Aonde  ancorar  nossos 
mares?
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carta de ana xiv

o que se cria 
entre duas nuvens frias
escuros que se tocam
em troca de um dia
de segundos no sem fim
da noite de nós sós
só nos sobra este relâmpago
amor
não me deixa
soçobrar
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Cartas a Ana XLIII

Ana, o que me fisga é teu comando, teu entanto, tua 
sobrancelha  em  desalinho.  É  essa  tua  fúria,  esse 
repentino lampejo de uma tristeza que é miséria e que 
carcome  qual  um urro  doído.  É  essa  tua  unha  de 
olhos,  esse  teu esmalte nos dentes  que mastiga um 
silêncio caótico, repleto de mim e dos outros, repleto 
de imagens e sons, discreto de entrelinha do avesso. 
Ana, o que arrebenta meu nó é a sua nuca dobrada 
sob essa mesa sem cor, essa luz ofuscada, toda essa 
escassez  de  vida  e  sabor.  Ana,  o  que  me  atiça  o 
apetite é a tua voz que não excede a medida do som, 
de todas as vezes que me abre a boca e me atira ao 
pranto e me nega. se.quer um gemido. Eu fico alçado 
no vão de seus dentes. Eu busco a tua garganta com 
meu verbo seco, e caio feito um chão de vidro nesse 
beco esnobe do não do seu dentro. O teu beijo, Ana, 
persegue o meu braço, atira meus passos pra rumos 
atrás  da  sua.  Que  língua  é  essa  com  a  qual  nos 
infestamos?
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Cartas a Ana XLIV

Ana,  me  lembro  quando  morava  em  teu  corpo. 
Quando no  nicho  das  suas  curvas  abriguei  minhas 
angústias, e levei as minhas primeiras roupas, minhas 
inábeis  mãos.  Sinto o mesmo cheiro  dos  primeiros 
cafés  que  tragavam  nossas  conversas,  enquanto  te 
desfazias no meu delírio, e te envolvias de tal modo 
lânguida que ainda agora me confundo nas sombras 
do  teu  rastro  real.  Ana,  todo  o  seu  tempo  está 
rarefeito  nos  meus  momentos  mais  insignificantes. 
Quando  atravesso  a  rua.  Quando  persigo  um 
abandono. Quando desejo fé. Ana, Ana, Ana. O seu 
nome é o meu signo. Impresso como um carpete no 
chão do seu dorso. As tuas portas. As minhas janelas. 
Os nossos umbrais encostados na vastidão de paredes 
que a vida às vezes nos remete em seres. Os nossos 
pulos, talvez apenas os meus, ou os teus, que já nem 
sei o que foi etéreo e o que foi ana. Eu fecho um livro 
e perco o que de entrelinha, o que de traça, o que de 
teu  braço  no  meu  lençol  úmido.  É  minha  paz,  o 
mundo. O resto é ana.
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Cartas a Ana XLV

Ana,  eu  queria  que  sentisse  um  pouco  menos  as 
coisas e não te reteria nesse pôr de sol a que levam as 
despedidas,  não  te  envolverias  nesse  manto  de 
aldravas com que te serve a manhã, e não me faria 
perder a vista no breu do teu olhar paralítico. Quem 
sabe  assim as  cortinas  teriam um pouco menos  de 
medo do nosso vazio, dos nossos esconderijos que de 
tão castos e virgens morrem logo e podres e quem 
imagina  então assim nós  dois  nem mais  nós  nesse 
emaranhado  de  fios  que  escapolem  dos  nossos 
corpos.  Distante,  Ana,  eu  não  sei  como  amá-la. 
Próximo,  é  o  pavor  que  me  deixa  tão  repleto  de 
palavras, gestos e apetites que mal consegue se ater ao 
que realmente importa,  esse  pôr de sol  banido.  Eu 
queria o teu brejo Ana mas não volta pra mim. Me 
deixa oculto magro absurdo mirante talheres janelas 
cadeias escombros arrotos memórias destinos futuros 
esquinas espetando o momento. eu te amo há tanto
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carta de ana xv

Este som estranho
gota de saliva 
que cai branca das folhas De mim
a tua boca não
se afasta mesmo na distância
de nós Sempre nós
nos atando e atravessando as entranhas da alma
Gota de cal caindo da língua Tua 
palavra de longe
Caída numa folha morta e
pálida Carregando
tanta vida Em silêncio
teus sons e sais cheirando à tinta barata
de uma caneta qualquer arrancada do fundo
de uma gaveta qualquer Perdida de mim eu estou 
tão sem
Vida sem ritmo pulsando ao acaso
das folhas arrastadas À toa na rua abandonada
Ao vento 
gaguejo um desamparo sem arranjo
ao arcanjo que não 
Vem
nem que seja colisão
que seja não
que seja vão
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que me arraste
me arrase
me rua
até a última gota De ti
traçarei a última rota De mim
não espere nada
que não seja Tudo
tão estranho na saliva que sai
amarga da boca barata
de caneta perdida na gaveta do meu
Desamparo
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Cartas a Ana XLVI

o que acontece, ana, é que perdi essa partida e já não 
sei mais o que fazer. eu posso imbuir de luz o meu 
olhar  mas isso  tão de  repente  se  estilhaça  que nos 
seus olhos de vidro,  ana,  mal posso tocar de mãos 
limpas e estou tão perdidamente detido nesse estado 
de vapor que não tenho absoluta ideia, ana, de que 
forma assentir a todas essas vozes que argumentam 
nas paredes do meu corpo e mal me deixam o lençol 
no peito, o café na garganta, os pés no céu. é quando 
caio em mim. já não há mais espaço. já não importam 
os  estrondos.  já  não há superfícies,  chãos.  e  assim, 
sem saber  como saber,  pego  na  tua  mão  uma rua 
ilusória  e  ouço melodias  porque  não sei  cantar.  eu 
nunca soube. ana. na hora necessária.
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Cartas a Ana XLVII

Ana,  eu  queria  te  dizer  o  quanto  é  belo  o  teu 
caminhar  esgueirado  pelos  dias,  seus  olhos  móveis 
gastos,  amadeirada  a  tua  pele,  ora  rangendo 
despedidas subterfúgias, ora calçando um jeito mais 
destro de acreditar ser feliz. Até tua vontade de fé, 
Ana, dói. O teu assunto para os outros, Ana, abre um 
pouco mais o vão e quando teus braços no caminho 
me espelham meu corpo humilhado, um pouco mais 
de arranho nas paredes. E meus chãos já pingados do 
cal, esquivados engolidos soluços, eu ainda me volto 
um pouco mais e digo, a mim e não somente, Ana, o 
quanto espero que ainda saiba meu líquido.
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Cartas a Ana XLVIII

Ana,

Eu estava pensando em te matar. Alagar de imagens 
torpes teus lençóis. Estrangular seu não de azulejos. 
Atirar teu corpo nu escombro. Esburacar o ar do seu 
silêncio.

Mas  acho  que  ainda  sentirei  a  sua  falta.  Da  cor 
enfadada dos teus dentes. Das unhas desgastadas dos 
teus nichos. Do fundo desarmado de teus cílios.

Embora o tempo acabe e é preciso. A morte a dor o 
brejo a porta o urro

a h a n a

o verbo desatento de suas costas

os pelos estridentes de teus gestos

a janela imprevisível de tuas teias

uma cama de hieroglifos teus desejos

apalpando a foz dos meus inversos
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carta de ana xvi

Eu  quero  tudo  Todas  as  misérias  e  fortunas 
concentradas na ponta da agulha que vos tece Parcas 
linhas O mundo Antes do Big Bang O Deus Nada 
que planava mais vazio que o Vácuo O NirvanaGozo 
A explosão  do Uno em mil  zilhões  de  matérias  A 
antimatéria A artéria elétrica de bytes pulsando happy 
end e pornografia As mudanças bruscas de direção e 
paradigmas As nóias e pirações os surtos e crises Eu 
quero um X-Tudo eu quero Lamber a pele da noite e 
acordar  ao lado de Baco e Exu Todas as visões  O 
canto dos anjos e o uivo divino dos demônios Um 
burocrata explica didaticamente o serviço à novata Eu 
quero  a  loucura  de  gravata  A  loucura  lenta  e 
imperceptível  das  pessoas  normais  que  amam  a 
segurança e a qualidade de vida o sucesso pessoal e a 
caridade  A  loucura  dos  fiéis  da  Santa  Igreja  da 
Cidadania devotos da rotina e fanáticos pelas certezas 
do dia a dia Eu quero o transe das igrejas evangélicas 
e  o  pastor  controlando  o  corpo  dos  cordeiros 
pecadores Eu sou a pescadora de lamas incrustadas 
no corpo do universo No corpo das reses No corpo 
do rebanho convulso Eu sou o lobo que espreita da 
colina A predadora das almas desarmadas Eu sou a 
que  não  Sou  o  evaporar  da  gota  de  orvalho  que 
desaparece ao sol da manhã antes de tocar o solo da 
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manhã  Eu  sou  o  limiar  do  dia  e  da  noite  O 
crepúsculo e a aurora A que é e não é A passagem 
que não cessa de passar O Lixão A purulência na pele 
da Terra Eu sou a Cidade O beijo das suas ventosas 
dos seus orifícios dos seus orixás e jeovás A praga de 
ratos e baratas De moscas e muriçocas De fungos e 
vírus Eu sou A micose do Cosmo Uma ferida aberta 
no coração (ou no cu) da Via Láctea Eu quero todas 
as línguas De Lúcifer a Jesus De Zeus a Ogum De 
Luís  de  Camões  a  Luiz  Gonzaga  Eu  quero  tudo 
concentrado  dispersado  despejado  como  um  caos 
sem dono que Vaga no vácuo das galáxias Todas as 
assimetrias e o acaso raro de uma rima um riso um rio 
que banha de vida A Margem deserta do Éter
Eu quero tudo
No instante do teu gozo 
teso No macio do meu dentro
Que me entorna de mim
E me abre
Em Tudo
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Cartas a Ana XLIX

Eu nunca imaginei que seu coração fosse uma pedra, 
Ana – e eu uma catástrofe de pensamento.
Então, de novo, Ana, eu nunca pensei que houvesse 
uma máscara congestionada furando os lençóis de sua 
cratera. Eu jamais pude pensar que tua cama fosse 
mito
teu tocar, engodo
tua mão, esponjas
o teu verso, espera
uma lenda
uma rima que nunca virá
Ana, como eu queria te odiar em vidro e atiçar o 
martírio da minha pele na tua.
Como eu podia destronar teu ventre e arrancar o 
amuleto do meu tempo nele.
Quanto eu queria vigiar teus céus e segurá-los todos 
antes das quedas
e nos meus colchões assistir tuas estrelas
e nos meus suspiros apalpar teus astros
e nos meus entãos acomodar tuas nuvens
e nos teus silêncios coibir a chuva.
Mas, Ana, a noite vem e não há absolutamente nada 
que impeça o vento
nem as janelas.
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Cartas a Ana L

Ana,

A tua pele rasga sem paz o meu passo, descompasso 
da língua, som do terreno, baldio o lamento, molhada 
a rima, o verso invisível que cai, o joelho que firma, o 
firmamento que esconde o íntimo da noite, o espaço 
de dentro, o osso do ricto, o lábio do tormento, a tua 
pele a boca a voz ah nua.

Eu,  que  não  creio  sequer  em  mim  mesmo,  eu 
confesso  não  sem  pudor,  Ana,  que  rezo  todas  as 
noites, e baixo que pra não tirar o compasso dos seus 
fios no seio, que eu acorde do outro lado da rua, do 
outro lado da lua,  de  qualquer  lado que não tenha 
havido teu nome,  que não tenha ouvido teu toque, 
que não tenha desfiado o cílio do tempo na sua retina 
– o imóvel do vento.

Sumário                                                  77



carta de ana xvii

não
eu não sou sutil
não procuro lapsos 
nem sou dada a dissonâncias
sob a superfície calma das palavras
nem breve nem concisa
raramente leve
sou bruta 
e muito pouco astuta
óbvia como um ovni
na cabeça de arnaldo
rolando escada acima
muita dor
será que vou virar bolor
será amor ah amor
grito urro uivo 
um silêncio gago
tatuagem de pixels
ferindo a carne da tela 
elefanta
na loja de cristais
não corro estes riscos
para a eternidade
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a fratura é sempre exposta
a mudez explícita
e a pele nua
mesmo quando pulsa na distância
instantânea destes elétrons
que nunca são
estes
como nunca sou
esta

não
eu não sou sutil

sou bruta
brutalmente

volátil
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