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TAKE 1 

 

 

Nada me resta! 

Nada. 

É estranho saber que o único botão que tenho para apertar, 

pode contar a história de uma paixão. 

Mesmo que com o tempo, esta mesma história vire ficção... 

Não tem importância! 

Não tem importância alguma! 

 

 



 

Vivemos os grandes amores  

De duas maneiras: 

Quando a presença é inevitável 

E quando falamos sobre ela. 

 

 

Convivemos para se fazer história. 

 

TAKE 2 

 

Não há nada de cruel nisso. 

Apenas tenho percebido, que meu corpo desde o fio de 

cabelo até a ponta dos meus pés, 

Passam a impressão de que sou feita de pedaços 

Registros de pedaços. 

 

Acredito que 

As pessoas se amam em pedaços, 

Se tudo acontecesse por inteiro 

Não haveria paixão, 

Somente amor 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quem disse que em um álbum de retratos se guarda a 

memória de  nossas vidas? 

Ali há somente poses, sorrisos, lugares, hierarquia...dias 

nublados, sol, noite , dia, mas não tem odor nem 

cheiro...aquilo que aguça a lembrança , mas que ainda não 

se registra. 

 

Cheiro da roupa sem ninguém. Do chão secando quando se 

deitou sem hesitar para amar. 

O cheiro da mala desfeita que por mais países que se vá, 

lembramos apenas da vontade de voltar. 



 

Como o cheiro me faz recordar. 
 

TAKE 3 

 

O cheiro sempre nos lembra alguma coisa, mas não tem 

cópia, não se simula...  

A condição de um perfume  é ser simulação, por isso precisa  

estar em uma pessoa...ou em algum lugar. 

 

Um perfume de quem você amou muito...não dá para copiar. 

Você pode até comprar o mesmo perfume, mas falta alguém 

nele. 

 

Os lingüistas diriam que falta o SUJEITO...( risos) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Não me parece que tenha apenas amanhecido 

Não importa a hora de saída ou de entrada 

Os sinais que vêm e continuam vindo 

São como repetições,  

É um Déjá vu 

Uma paixão em excesso... 

Mas não existe paixão sem excesso. 

De maneira nenhuma,  não pode existir. 

 

POEMA 1 

 

A verdadeira paixão 
Não para nem pra pensar 
 
É distante se há saudade 
E muito perto 
Quando é questão de idade 
 
A verdadeira paixão 
É barroco por fora 
E maneirista por dentro  
Entranhas sem metragens concebidas 
E denso sem peso regulado 



 
A verdadeira paixão 
Está a um palmo sempre de acontecer 
E duas bocas para ter acontecido 
 
A verdadeira paixão 
Briga, 
Grita, 
Chama a atenção dos vizinhos 
Porque quer estar perto 
E não perder nenhum momento... 
 
Depois é saudade 
E se o amor foi verdadeiro 
Bastará apenas  
Memória e imagens 
Para valer 
O que ficou por fora 
O que antes estava por dentro. 
 

TAKE 4 

 

Quero deixar as coisas que vivi em algum lugar 

As memórias que me fazem chorar  

Parecem que foram implantadas 

Na minha história... 

Quem tem uma história? 

Quem? 

Quem? 

Ou melhor, quem não tem uma historia? 



Quem? 

 

Só se quer esquecer, quando temos a impressão de que  

Vamos durar para sempre... 

Os vampiros não refletem no espelho porque são eternos 

Não precisam de registros. 

A paixão que ATA deixa marcas. 

 

Por um instante, pensamos que vamos ser eternos durante a 

paixão e o gozo, 

Quando tudo então finda...vimos que  é efêmera. 

O que fica é uma história, 

Minha com ele.  

 

TAKE 5 

 

Apenas um rosto deixa marcas nesta luz atada 
 

O passado a limpo. 

Como me disse o poeta uma vez 

 

 

 



POEMA 2 

 

O que faço 
Comigo  
Aqui 
Renuncio-me 
Até o último 
Fio de cabelo 
Aos pelos de  
Meu corpo 
Sem que eu 
Contamine 
A aquisição 
De meus desejos 
De me conformar 
Tão triste 
De ver você 
Olhando 
Em mim. 
 

TAKE 6 

 

Meu rosto e corpo por mais que gelado,  

Não têm consciência do que ele reproduz 

Apenas passa o tempo 

Tempo... 

Tempo...e marca com um beijo no ventre o que nada foi 

compreendido. 

  



Compreendido 

Pela última vez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compaixão da renúncia se faz na benevolência dos versos. 

E a poesia que a gente não vive, fica impressa em um 

testamento da memória. 

 

Recortar a própria história é uma lição das mais duras 

Exige disciplina de cirurgião  

E um amante sempre pronto para limpar a testa suada 

durante a operação. 

 



TAKE 7 

 

Nada terá resposta enquanto copiarmos a nós mesmos. 

Atarmos a esta memória em pedaços é o que me restou, 

Sozinha, neste apartamento de imagens sem eco. 

 

 

TAKE 8 

 

A cama desarrumada, 

Os sinais do vício marcados no estofado 

A tua voz na secretaria eletrônica dizendo que não estamos 

O tempo precisou passar para eu acreditar que nunca estava 

Dei razão à secretaria eletrônica 

 

Leave your message after the beap!!! 
 

 

Só percebi agora no meu corpo portando óvulos 

Que não possuo BIP. 

 



 

TAKE 9 

 

O amor feminino fica atado como súplica ... 

Deito minha cabeça neste vidro frio  e passo horas fazendo 

foto de mim mesma, me copiando piedosamente sem 

compaixão apenas para ver se recupero a memória pela 

exaustão. 

 

POEMA 3 

 

Olhei para o chão 
E por um instante 
Você não estava mais aqui 
Ir pra lá 
Foi a opção 
A distância surgiu como 
Um ponto de fuga 
 
A intenção de não mais 
Nos vermos 
Foi acredito 
A mais cega 
 
Experiência cruel a nossa  
De nos seduzirmos 
Invadirmos 
E sedarmos 
Diante da conquista 



 
TAKE 10 

 

Lembra disso? 

Lembra daquilo? 

Lembra daquele dia...lembra ....lembramos e passeamos nas 

gavetas que tentamos arrumar por desculpa da idade. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atar ...Atar 

 



TAKE 11 

 

Já foi atado por alguém de verdade alguma vez? 

Não queira saber como é  

Os seios endurecem 

As pernas são poucas, 

Apenas duas para laçar, 

Os lábios incham, crescem e ficam mais vermelhos, 

O brilho dos olhos não deixam duvidas de quem está  

Atada 

 

POEMA 4 

 

Cabe a ti 
A mão que corre 
E passa 
Pela boca 
E cala 
Pelas pernas 
E abre 
Pelos olhos 
E revira 
Pelos dedos 
E os molha 
Pelos poros 
E os transpira 
Pelas mãos 
Que suplica 



Em sussurros 
Cardíacos 
De não caber mais 
A mim 
O desejo de correr 
Pela boca 
         pernas 
         olhos 
         dedos 
         poros 
         mãos 
E dizer 
        Pare. 
        Suplicando 
        O 
        Outro. 
 

TAKE 12 

 

Sabe de uma coisa? 

Eu já pedi socorro quando isso me aconteceu. 

E por incrível que possa parecer, 

Não apareceu ninguém 

Era eu e ele sempre  

Pura distração da minha vaidade 

 

É muito masculino usar o corpo para a escritura. 

É sadismo. 

Não consigo escrever com o meu próprio sangue 



Nas paredes da minha própria casa 

A melancolia me faz ser criativa  

Se fosse o contrário, eu me mataria 

E Freud diz que a vantagem de Demócrito, era a melancolia 

se fosse depressão não sobraria nem a escrita para contar 

história. 

 

Não, não dá. 

 

Já tentei escrever com a matéria de meu corpo... 

Mas não era dor quando tentei fazê-lo 

Percebi que o que eu sentia  

Era paixão... 

 

 

 

 

 

TAKE 13 

 

Porque os sentidos são chamados de sentidos? 

Será porque vem de sentimento? 

Sensação? 



Sensato... 

Estranho porque nenhuma destas palavras me faz entender a 

paixão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes movimentos que me coloco a fazer para cada vez mais 

as imagens se tornarem fixas 

Desdobram as partes do meu corpo em saudade... 

Os flashs que ficam acompanhando a memória para 

convencê-la de desistir de lembrar. 

 

 

Uma mulher quer sempre ter ao seu lado alguém que diga 

algo sobre a vida, 



Nem que seja mentira, 

Para passar o tempo 

Até que ela possa estar pronta para ser mulher... mãe. 

 

Não que mãe seja uma  condição, 

Não, 

Não mesmo! 

Mas é preciso saber o que dizer a ela... 

 

TAKE 14 

 

Para cada parte do corpo feminino deveria ter o que dizer: 

 

Para os cabelos, o cheiro sem compromisso 

 

Para a nuca, o que é oculto 

 

Para os lábios,  a afirmação, 

 

Para os seios, as conclusões em dobro, 

 

Para as pernas, os desenleios, 

 



Para os pés a prontidão. 

 

TAKE 15 

 

Não me resta dúvida sobre esta condição... 

Levei poucos anos para saber disso 

E muito mau trato de quem passou na minha vida. 

 

É interessante saber que um dia se esteve com alguém 

Que para não sermos refém da memória , copiamos a nós 

mesmos 

Em busca de nada 

Narciso quando olhou a sua face, morreu...afogou-se 

 

Eu já pensei várias vezes nisso. 

 

Não em me matar,...Pelo menos ainda, 

Mas em fazer justamente o contrário, 

Deixar de olhar para os espelhos,  

Quaisquer que sejam. 

 

Não dá. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAKE 16 

 

O que fazemos hoje em que somos olhados por nós mesmos 

por várias espécies de câmeras que inventamos? 

Trocamos de roupa? 

Vemos onde será  a nova cirurgia? 

Tiramos os pelos com pinça... 

 

Nada disso...(silêncio) 

 

 

 



Não conseguimos evitar a nós mesmos.  

Nem se quiséssemos 

 

Provavelmente quando o outro vai embora 

O que nos dói mais, 

É ficarmos com nós mesmos 

Junto à Angústia do Precário 
 
 

TAKE 17 

 

É ..., mas esquecemos... 

Esquecemos sim, 

E às vezes nem conseguimos mais ver a nossa imagem junta  

De quem me teve por dentro, 

 

Se eu pudesse parar de copiar a mim mesma 

E ao invés de imagens usasse as palavras como  

Solução... 

 

A única coisa que me vem são estas imagens  

A única coisa... (silêncio) 

 

Às vésperas de me fazer adulta  



Tive duvida se vale a pena 

Não há nada que me convença que estou em plena 

evolução... 

Isso é para o Darwin, que provavelmente não sabia nada 

sobre as mulheres 

E se soubesse, não viajaria tanto. 

 

 

POEMA 5 

 

Estou triste 
A história que tanto 
Ensinou-me 
Deu cabo de nós 
 
Ontem estávamos sozinho 
E não era coincidência 
A arte que tanto indagamos 
E nos ferimos 
Não representava 
Nada 
 
Era silêncio 
O que fizemos juntos 
Só cabe a nós 
Amei-te muito 
E foi a performance 
Mais difícil 
De toda a minha vida 
Estar ao teu lado ontem 



 
Contou-me um dia 
Que o artista tem dez anos 
E que eu estava apenas no terceiro 
 
Não sei em que ano 
Encontro-me agora 
Mas sinto tua falta 
Fiquei muito tempo 
Com uma pintura sua 
E quando devolvi,  
Você falou que podia 
Jogar fora 
 
Retomei a minha pintura 
Ali estava o meu caminho 
 
Compreendi-te tanto 
Que você passou 
A ser parte da minha história 
 
Silêncio.  
Leia Cage 
Ouça Cage – Você disse: 
Ele fala sobre o silêncio 
 
“Sabia que o silêncio 
Não existe” 
 
Existe sim 
Era apenas eu e você 
Como sempre. 
 
Não vou te esquecer 
Enquanto puder esboçar 



Um pensamento sobre arte 
Enquanto puder 
Pintar o que penso 
Sobre a vida 
 
Sabia que nós dois 
Sobrevivemos literalmente? 
Ontem eu estava lá 
 
 

TAKE 18 

 

Não tenho nenhuma vocação para Penélope, 

Nenhuma. 

Gostaria que ele ficasse aqui 

Ao meu lado. 

Dizendo coisas, 

Aguçando a minha imaginação 

Os meus fetiches 
 
 

POEMA 6 

 
PARTE 1 
Não tenho coragem 
Para me matar 
Já sei onde diabos 
Deixei meu significado 
E mesmo significando pouco 
Já vivo 
O que significo 



E faço 
 
PARTE 2 
Quem eu amo 
Passa  
Quem eu olho 
Passa  
Quem eu pari 
Passa  
Quem eu beijo 
Passa  
Por quem me apaixono 
Passa  
 
PARTE 3 
Ver os diabos a quem pertenço 
Tenho comigo 
A falta de coragem 
Da morte 
 
Mesmo que  Deus não queira 
Até por falta  
De sorte 
 

 

 

 

TAKE 20 

 

Não quero duvidar da minha sanidade 

Em nome de quem amei, 



E muito menos por estar fazendo algo que só compete  

À minha vaidade, 

Mas há horas que eu tenho duvidas do que vivi. 

 

TAKE 21 

 

Ás vezes até acredito que ele deva estar 

Andando por aí... 

Em algum lugar, 

Me observando de longe 

Se me avistasse nesta situação também duvidaria de minha 

sanidade. 

 

Ele só não terá duvidas, 

Se realmente um dia me amou... 

E se por um minuto teve a mesma sensação que eu tive. 
 

POEMA 7 

 

Cúmplice de um diálogo 
Seguirá o serialista 
Sério de si 
Em pensar no efeito 
Da perda da linguagem 
Sem referência 
Sobrou-o sozinho 



Como uma catedral 
Sob o mar de Debussi 
 
Não vou fazer objeções 
Quanto à solidão 
Mas pertencerei a estes 
Hiatos de pensamentos 
Andrades 
 
Não me compete  
A intenção de repetir 
Signamente a solidão 
 
Andamos súbito de si 
Que ao meu ver 
As respostas não comportam 
O espaço em branco 
Do que estudei 
 
Não vale a pena 
Nem na palavra 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAKE 22 

 

A palavra só tem valor quando não temos nada a dizer, 

Quando ela nos falta, 

E neste caso não precisa ser por ninguém. 

Nem por alguma coisa. 

 

Apenas a falta, a ausência de uma situação... 

Quando alguém diz que te ama. 
 
 
 
 

TAKE 23 

 

Tentei prever o que poderia me acontecer 

No momento que você me deu as costas 

É como um vulto que pensamos estar  

Presente. 

 

 

 



TAKE 25 

 

As coisas não acontecem assim. 

Quando estamos juntos  

Apenas estamos...estamos... 

 

Guardar as fotos dos momentos bons, 

É querer esquecer os momentos ruins. 

Eu prefiro me registrar 

Criar um alfabeto próprio 

A escrita superior 

 

Um A, E,I,O,U ... 

Em preto e branco 

Como o passado que aprendi a ver  

Nos filmes. 

 

TAKE 26 

 

Uma lei só é obtida pela insistência da duração... 

Esta é a melhor definição para um casamento. 

 

Nunca pensei no  quanto deve durar esta minha atitude. 



De me repor em recortes 

Montando a minha memória através das imagens em partes  

De meu corpo 

 

TAKE 27 

 

A cada ida de minha imagem 

Retirada pela luz que apalpa meu corpo de baixo para cima, 

Subtraio a  matéria dele 

Impregnada em mim 

 

TAKE 28 

 

Performance... e mais performance 
 

Redesenhando todo o meu corpo 

Em cada parte que você tocou  

Eu agora faço o mesmo 

Apenas apertando um botão.  

 

Um homem quer entrara em alguém 

A mulher quer estar em alguém 

 



POEMA 8 

 
 
Cheguei, 
E  li um bilhete seu 
Que parecia dizer amém 
A cada irrealidade 
Que eu tinha te contado 
 
Superei, 
Aquele ar de espanto 
E espremi meu cérebro 
Até que a última vertigem 
Se contaminasse 
Do que eu havia 
Dito e feito 
 
Não é sempre 
Que me encontro 
Neste celibato inóspito 
Que contrai 
Todo meu teor humano 
Em remorso 
 
No bilhete 
Acreditei estar ali 
Razão suficiente 
Para que eu 
Esperasse você suspirar 
De dor e prazer 
 
Amor pra sempre 
Não era apenas um bilhete 
Era o passado a limpo 



Que me garantia 
Mais dois anos de vida 
Boca a boca 
De respiração plena 
 
Paciência – eu pensei 
Paciência... 
 
Este bilhete  
Faz-me transpor 
A fronteira sem passaporte 
Mais astuto que existe, 
O da dignidade 
Entre eu 
E o que você deixou escrito 
Afixado no desespero 
Do acaso 
 
Um encontro duradouro 
Que só coube ao passado 
Mesmo antes de qualquer bilhete 
Na pior parede que seja 
No pior cômodo de minha casa 
 
 
 
 
 

TAKE 29 
 
Sempre se corre risco nestas situações 

Não existe o homem perfeito 

Nem na Grécia antiga 



Naquelas esculturas de cor de salitre 

E com crenças nos pálidos lábios... 

 

Não posso me sentir um ser  

Privado de corporeidade 

Meu corpo clama por alguns sentidos seus.  

 

 

Quando estávamos perto, 

Um do outro. 

Eqüidistante da ética  

Que me fez prisioneira, 

Não sei direito, 

Se era a mesma pessoa que me lembro agora. 
 
 
(sem trilha: daqui até take 33) 

As pessoas que nos viam 

Tinham até a solução para minha neurose 

Em relação à vaidade dele. 

Onde estão estas pessoas que  

Antes me vigiavam pela quantidade de paixão que eu tinha? 

 



Em algum lugar... 

 

Na certa escondidos porque não demos certo. 

Estou apaixonada por esta minha imagem, 

Acho que foi este o meu engano, 

Não me apaixonar por mim mesma 

Antes de colocar alguém dentro de mim 

TAKE 31 

 

Se por um minuto eu pudesse pensar como ele, 

Mais que isso,  

Sentir como ele me sentia 

Eu me beneficiaria da influência  

De sua infantilização... 

Disso eu garanto. 

 

Como demorou para que eu entendesse 

Que para estar com alguém 

Tem que se tirar raios-X  

De seus pulmões, 

Depois de um grande beijo cedido pelos lábios 

Para ver se há um pingo do meu ar  

Ou de minha saliva  dentro dele. 



 

Teve até um artista que certa vez 

Guardou o ar de sua cidade dentro de uma caixa de 

madeira... 

 

TAKE 32 
 

Parece engraçado,  

Mas se eu tivesse o ar dele dentro de uma caixa desta. 

Talvez sentisse mais o seu hálito do que  

Qualquer tipo de brisa  

 

TAKE 33 
 

 
Não...não vale a pena  
 

Qualquer texto posto na boca, 

Depois de uma grande paixão 

Corre-se o risco de virar uma tragédia, 

E neste caso é bem melhor  

Que vire memória, 

 

Imagem... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
POEMA 9 

 
Quando estamos 
Não há 
Maridos 
Esposas 
Homens 
Mulheres 
Garotos  
Garotas 
Namorados 
Namoradas 
Filhos 
Filhas 
Menino 
Meninas 
Amigos 
Amigas 
Alunos 
Alunas 
 
Mas há 



Quando estamos 
 
O sentido 
De sermos consumido 
Pelo que 
Não existe 
Dentro de nossas 
Paixões 
 
 
(ATAME COM TRILHA) 
Atame 
Com a vida 
Na garganta 
E dissimula 
Um sussurro frouxo 
Que diz 
Morte para 
Os que tem prazer 
 
Venha aqui 
E corte meus 
Pulsos com teus 
Lábios 
Se cobras 
Tanto assim 
Ajuda-me a desfazer 
O leito que 
A pouco jaz excitado 
Quase morto 
Por você não compreender 
Que sou humano 
 
Dei margem ao outro 
Dissimulei o ódio 



E o ciúme 
Esta pena de morte 
Dos covardes 
A força dos abruptos 
A gilete dos fracos 
E a indiferença 
De quem não te olhou 
 
 
E me sentei 
Em um sofá 
Antes de voltar para casa 
Dissimulei novamente o ócio 
Da semente atada 
 
Atame 
E não me digas 
Que me ama 
Porque quero 
Voltar sem remorso 
Do pouco que 
Resta na mira 
Dos fracos 
Aponte-me uma saída 
Com os dedos 
Dos teus pés 
Lânguidos dos caminhos 
Raros como 
Atar a si mesmo 
Significados frouxos 
 
Atame 
Do que não significo 
Faça amor comigo 
Só por intelecto 



Cuspa no prato 
Que não comemos 
Por falta de sinceridade 
Léxico da escritura 
Que te pertence 
Analfabeta 
Por atar 
Apenas 
Sedução 
Charme 
E  
Compaixão 
Dos  
Inofensivos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAKE 34 
(COM TRILHA) 



 
A lembrança tem ossatura 

Tem consistência... 

A memória tem que se  

Constituir em  

Palavras 

 

A minha mente está cheias delas 

 

Só as palavras podem fazer  

Durar e reviver 

E apenas as imagens podem 

Fazer do luto de uma alma viva 

Se tornar companhia 

 

E deixar que fique atado para sempre 

Como uma tatuagem às avessas 

Em que meu corpo, atado a uma lembrança, passe a marcar 

essas imagens 

 

 


