
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



A PELE DO TEXTO 
 
Você tira uma camisa imaginária: "você nem me 

liga mais...". Eu desabotoo qualquer coisa: 

"ah, é que.". Abotoo de volta, mas só um 

pouquinho: "não, amanhã não dá.". Porque 

recuar é também uma forma de abrir caminho 

para o avanço. E então você rasga o vestido: 

"sábado eu passo aí.". Sei lá, qualquer strip 

poker of the mind desses. Joguinho imbecil, 

mas é pra calibrar velocidades. Para fazer 

atravessar o "eu te quero" e o "eu também" 

impronunciáveis. 

 

Aí silêncio. Tântrico. E o sábado ainda não 

chegou mas já está em ato desde que a sua voz 

grossa de cigarro me chamou, morninha. Porque 

o discurso guarda um tato próprio. Então já as 

minhas costas sentindo os seus dentes. E já o 

seu peso adivinhando a minha falta. E o 

silêncio delicioso e insuportável: quantos 

meses ainda para sábado? Quantos anos? E a 

minha voz rouca de ressaca virando o seu ponto 

fraco. E todas as palavras, sussurros. E todos 

os botões e zíperes se tornam intoleravelmente 

apertados. E toda essa roupa e esse tempo e 

essa distância. Irracionais. Excessivos. 

 

Aí a boca cada vez mais aberta. A mão forçando 

as bochechas até doerem maravilhosamente. E a 

tua expressão como nunca antes. Primeiro me 

furando mas impassível; depois estalando com 

as sobrancelhas, os olhos duros, o grito 

incontrolável. Eu seria plateia eterna para o 

teu rosto - este, secreto, que só um rosto 

igual poderia conhecer. Aí todos os verbos que 



eu não vou dizer. E todo o percurso para a 

dissolução. Para um corpo deixar de ser um 

corpo. E a barriga é um barco à espera. A boca 

cada vez mais aberta, o queixo apertado e 

imóvel. A mão exigindo um rosto só dela. Os 

braços enrolados para imobilizar e prender 

mortalmente. Nenhum lugar que não seja: 

dentro. E mais. Ainda mais. Uma urgência 

confusa de querer que nunca acabe. E a aflição 

derramando quente depois de tanto tempo 

guardada. 

 

E de novo corpos andam e respiram e há muito o 

que se fazer e tão pouco tempo e pessoas matam 

pessoas e a carne dos dias é cinza demais. 

Então eu te recrio em palavras, para acender 

alguma saúde. Viver é uma coisa tão precária: 

só acontece de vez em quando. O resto do tempo 

é côncavo de sabor. Viver é se equilibrar 

entre hiatos. Mas escrever também não resolve: 

é tão frágil. Eu queria te esticar no papel, 

pegar emprestado o seu corpo e demorar, lamber 

as suas vírgulas, mas a vida não se deixa 

repetir na pele do texto e o discurso não faz 

aparecer uma cadeira na boca de quem diz: 

"cadeira". 

 

 

 

 

 



 


