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Poema:
Faz-me o favor, me dá licença

Pra quê me esforçar pelo poema?

Porque eu tenho que servir a poesia

Como quer a vontade alheia?

Escrevo só pra mim, gente esnobe!

Ninguém é obrigado a ler!

Então me dá licença
Poética.

 
Frase:
Porque desconstruir é necessário. Sempre.
 
 
Frase:
Me sinto, cada dia mais, uma efemeridade em passagem.

Poema:
Faz-me o favor, me dá licença

Pra quê me esforçar pelo poema?

Porque eu tenho que servir a poesia

Como quer a vontade alheia?

Escrevo só pra mim, gente esnobe!

Ninguém é obrigado a ler!

Então me dá licença

Poética.

 
Frase:

 
Frase:

Faz-me o favor, me dá licença

Pra quê me esforçar pelo poema?

Porque eu tenho que servir a poesia

Como quer a vontade alheia?

Escrevo só pra mim, gente esnobe!

Ninguém é obrigado a ler!

Então me dá licença

Poética.

Me sinto, cada dia mais, 
uma efemeridade em passagem.

Porque desconstruir 
é necessário. 

 
Sempre.
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Palavras em tubos de ensaio, frases cozinhando num 

béquer, letras destiladas. Foi um processo fazer este 

livro. Poesia é uma fórmula muito pessoal, e eu espero 

que a gente tenha química.

Claudia Gomes

POESIA EXPERIMENTAL
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Às vezes acho que vou salvar o mundo literário. Eu 

tenho tanto livro que coleciono sem ler com uma 

ânsia e sensação de poder que eu devo imaginar 

uma fatalidade no mundo. Um novo genocídio de 

bibliotecas, um apocalipse. Aí eu vou ter livros para ler 

quando ninguém os tiver. Aquelas edições antigas, os 

livros recomendados, os de infância. Vão estar todos ali, 

sob minhas asas, no meu forte. É como se fosse haver 

uma guerra e o meu porão fosse o esconderijo. Eu teria 

nele um estoque pra não faltar a minha guarnição: as 

palavras.

HECATOMBE HIPOTÉTICA
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No ônibus, o pot-pourri de cheiros e... 

...a senhora de verrugas na cara... 

…a moça das costas nuas... 

...bolsa grande e suja, soma com a cara de cansaço. 

Os cabelos debaixo do braço erguido têm cheiro de... 

Da sacola de feira, saem uns galhos verdes de coentro.

Acho que o abadá antigo devia ser pano de chão e não... 

Penteados práticos, sem glamour, pobre não tem tempo... 

A fala, o bafo, o MP3 no ouvido, o sorriso na cara, ninguém diz que...

As ideias revolucionárias e o furinho no queixo. Ninguém sabe o que
[está pensando.

O bafo não é de vodka, que é cara... 

SOLAVANCO
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Culto do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, curas e milagres! 

A gente compra nos camelôs, só cinco por um real. 

Ou tô sentada ou mãos ao alto! Se descuidar, cadê o dinheiro na bolsa?

O cobrador diz estar com dor na coluna.

(Solavanco), o motorista acha que a vida é passageira. 

Os destinos todos se cruzam ali pra saltar separados.

Se eu fosse ver pelos pés, saltos, joanetes e calos naquela diversidade e
[aquele mau gosto! 

O  rala-rala e o frenesi, os corpos juntos como na morte e o cansaço 
[e o suor.

Não somos nós. 

Não pode ser nós. 
 

São avatares.
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ÉA VIAGEM DE TONTON AOS TROPICOS

Te disse que era dos trópicos a mania incansável de viver girando sem
[perder a cabeça? 

A gente se acostuma em ir pra lá, 

Porque não é o polo

É só o trópico, 

Nada de jogo, 

Ninguém perde. 

Girar dá barato e a gente gosta de perder a cabeça. 

Mas com segurança.

E lá vamos nós para os trópicos em viagens memoráveis. 

Você põe aquelas roupas das revistas, 

Os lenços coloridos, os óculos, 

As camisetas, as calças que balançam ao vento entrevendo as suas formas.

Vai. Tonton, desvalida! 

Rosto de Madona e espírito de Cleópatra! 

Sempre me perguntei por que a mulher tem de ser Madona ou Cleópatra.  

Por  que não os dois?

Se sempre se vende 

Quando casa por dinheiro 

Quando casa por amor. 
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Já se vendeu por amor? 

E o que é se vender, se somos donos de nós mesmos? 

Por  que tantos valores e conceitos descabidos 

Por  que uma sociedade tão cheia de meandros 

Uma cidade tão Cleópatra 

Ajoelhada, 

Inconstante, 

Perante uma Madona? 

E você indo para os trópicos.  

Vai de navio? 

- Vai, Tonton! 

Vai e não esquece o teu chapéu. 

Rebola o traseiro magro e olha pro céu, 

As nuvens que passam rápidas. 

Como a sua idade, 

A minha, 

Como a da história dos homens.
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ÉSONHO MISTICO

O futuro é meu: 

Sou Rah. 

Você é a serpente 

E vem me picar. 

Seus olhos verdes 

Seu cabelo de mel 

A pica(da) prazer 

Em mim.

O futuro é meu: 

Cleópatra, 

Reencarnação do pecado, 

Te vejo pela água do Oráculo: 

Nu 

Vem. 
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SENSUALIDADE NATURAL

Aberta 

Pra cima 

Arreganhada 

Vermelha 

Úmida 

Rosada 

Sensível: 

Flor.
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ADMOESTO

O cão na rua, 
Não. 
O cão, diz e não diz: 
Me dá cá um pedaço de pão. 
Não acho, não. 
Um cão, 
Se não é apologia, 
Não sei, não, 
Ao próprio cão. 
A rua eterna 
Que passa, concreta, 
Não é sonho. 
E desperta para a vida 
Certa e magra, 
Ossuda e coxa, 
De rabo alegre, 
Com pulgas, sarnas e lepras de Deus. 
O cão na rua, 
Não. 
E se não for um cão? 
A gente só sabe que é       
Um cão
Porque faz sexo a luz do dia 

Em vias públicas.



 23      HECATOMBE HIPOTÉTICA



 24      HECATOMBE HIPOTÉTICA

MEDITAÇAO

Enquanto eu me embebedava 

E passava as noites em claro, 

Os dias exaustivos, 

Os minutos incontáveis,

A certeza de minha solidão 

Me levou ao estado mais profundo 

De mim mesma. 

Sem grandes êxtases, 

Em meditação desvalida, 

Tive um orgasmo de energias 

E meus chackras absolutos e abertos 

Me levaram a todos os possíveis entendimentos. 

Em epifania, cheguei ao nirvana.

^

^

^
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Meu exagero por você acaba aqui. 

Agora só amor regrado, amor aos pouquinhos. 

Se quiser um tantinho mais, me peça, insista, mendigue. 

Agora só amor aos poucos, amor contido, amor poupado. 

Que amor deve cansar. 

Amor deve dar uma canseira nos músculos da alma!

O vai e volta contínuo das paixões árduas, exacerbadas, desesperadas
 [e empavonadas confunde-lhe a cabeça e os olhos. 

Preferes que eu pare.     

ATÉ O AMOR ACABAR



 26      HECATOMBE HIPOTÉTICA

Que eu me contenha. 

Que eu não me solte. 

Que eu me enjaule. 

Preferes que eu me controle, como um inglês. 

Como um humano, social. 

E não me liberte com o instinto da paixão. 

Paixão é animalesca. 

Preferes o plácido. 

Mais que paixão, amor. 

E por amor te faço e satisfaço esse pedido. 

Quero ver se aguentas depois de pronto. 

Meu silêncio, minha cara de plástica, meus sorrisos. 

Meus gemidos calculados, meu orgasmo mutilado. 

E vai assim. 

Presa não vivo. 

Então aviso: 

É só até o amor acabar.

E aí, vou me libertar nos braços de outro. 
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É

A política da perereca pública 
Era dar pra rua. 
Dava sempre e a noite inteira 
De manhã ardia
Sem lubrificação 
E de vermelhidão.

Daí o prefeito inventou 
O motel público. 
Dava o tesão 
Cada um com seu par 
Ia pra fila.
Se inscrevia 
E ia pro motel. 
Transar?  Não. 
Pegar a senha. 
Começou a demorar. 

De protesto o rapaz 
Gozou na cara da atendente. 
- Anda logo com essa porra! 
Era uma forma de coibir a natalidade 
Já que sem foder o povo não se reproduz.
Mas descambou pra baixaria. 

MOTEL PUBLICO
Para Hilda Hilst e sua maravilhosa falta de compostura inspiradora.
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Os sem-motel 
Revoltados 
Fizeram orgia em praça pública. 
As mães escandalizadas prendiam seus filhos em casa.

 
Os pais de pau duro saiam pra ver. 

- A Juliana do prédio do seu Odair tá no meio.
- Que delícia! 
- Bem que eu sabia que não devia ser boa bisca. 

Reunidos para uma assembleia 
Ficou decidido que: 
Além de camisinhas, como de praxe, 
Seriam distribuídos 
Aparelhos para cyber sexo, consolos e bonecas infláveis
Não resolveu o problema, 
Mas o povo também não parou de transar em público: 
Puro fetiche. 
O motel foi fechado. 
E a funcionária gozada 
Está dando pro rapaz do protesto.

E como diria Hilda Hilst 
Moral da história: 
O governo só pensa, 
O governo só quer 
Botar no cu de quem possa 
E no de quem quiser.
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OBRA-PRIMA DA ARTE MODERNA

Tá ali na parede preta dura pichada o quadro colorido 

com olho boca bunda e seio representando qualquer 

coisa que eu não sei o que é que se foda. 
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DISFARCES DE LUA

A lua está disfarçada de nuvem. 

Quando o céu desponta suave 

Ao som do voo da andorinha 

Para a eterna noite

O céu esmaece em tons de azul paz. 

As nuvens se transformam em manchas de aquarela 

E somem em nuances 

Dando lugar para a lua 

Que aparece devagar

Disfarçada de nuvem.
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EPIFANIA

E um a um 

Seguiam seus destinos 

Ao matadouro de elefantes 

Sagrados e altivos 

Caminhavam pesados. 

Cabeças vão rolar 

Até que encontrem um corpo 

Compatível 

E o humano que possuir uma   

Não terá pescoço: 

A erguerá divino 

Sobre os ombros. 

O homem não quer esquecer. 

Quer se tornar Deus. 

E ShriVishnu abre o temido 

Olho.
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A MULHER CORUJA

Por  que eu tenho de ser assim? 

Tão cheia de vontades 

Tão decidida pela loucura 

Tão possuída de atitudes impulsivas? 

Por que eu tenho que ser tão Amy, tão Britney? 

Por que eu preciso ter tanta dor pra não ter mais sentido em me controlar? 

Por  que eu tenho de ter essa cara de livro aberto? 

Por  que eu não faço cara de paisagem como todo mundo? 

Por  que eu tenho de ter essa sabedoria sarcástica? 

Mesmo com esse nariz adunco, esse olhar de pássaro, 

Esse cabelo castanho 

Que não deixa nenhuma dúvida de que eu sou uma coruja?
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POR SUA CULPA

Tem gente que diz que ama 

Sem saber o que é amor. 

Tem gente que mente 

Por inocência,

Ignorância de sentimentos. 

Tem gente que acha que ama 

Porque o amor tem parede com o ódio.

Você é assim. 

E deixa minha alma chorando na praia 

Louca, descabelada, aos gritos.

Por sua causa, 

Minha alma está quebrando garrafas na parede.
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A falta que você me faz é uma solidão aqui dentro. 
É como se eu nunca fosse poder mostrar a você do que eu sou capaz por você 
Do que eu posso fazer pra você. 
Daí você tira as conclusões que pode e eu me magoo por não poder mostrar 

[que não. 
A falta que você me faz é dor. 
É sufoco dentro do peito. 
É prisão de alma, vontade de ser feliz, 
Esperança inútil. 
A falta que você me faz é sonho. 
Você é deleite no peito. 
Tento mudar, mas não tem jeito.

Morta-mor 
Mortamor 
Morta amor 
Morta de Amor.

Ver-te é me ferir de morte. 
Cada vez que te vejo, 
Paradoxalmente 
Uma faca me adentra o seio 
E o meu tempo de vida aumenta. 
E no último instante de uma vida, primeiro do ciclo seguinte, me dá e tira,

[como Deus,
Tomada pelo ópio da paixão, 
Vou por aquele círculo colorido e revolto, 
Tonta, perdida. 

PONDERANDO SOBRE VOCÊ NUM DIA DE FRIO
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Quando me reergo e acordo do sonho
Sempre me acho no formato da sua boca, 
No brilho dos seus olhos
Ou nos cachinhos do seu cabelo.
Adoro os cachinhos do teu cabelo. 
Vi-os e depois te vi
No dia que você se tornou meu único pensamento.

Você entrou na minha vida quando eu menos esperava. 
Um belo dia eu olhei e você estava lá, dentro de uma sala e, sem saber,

[também dentro da minha vida.
Tua cor de café nesta pele que anseio. 
A prova são meus seios duros nas pontas: enlouqueço. 
Teu beijo de mel, 
Teu hálito, o céu 
Da boca, o gosto 
De cappuccino, 
Me molha e desejo 
Que o dia frio nunca mais esquente. 
Que o dia frio não me tente. 
Nunca mais. 
Nunca mais. 
Nunca 
Vou te deixar,
Meu homem 
De  Cappuccino.
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Ouve-me quando confesso. 

Confesso-te os piores pecados.

Os olhos não sei 

Se incomodados, risonhos, enfadados. 

Não sei discerni-los

Pena ou escárnio

Solidariedade

Não sei discernir seus olhos lacrados 

Ou de medo não o faço. 

Mas de qualquer modo és, de fato, 

Meu cofre. 

Tesouros e segredos revelados 

Aos sussurros. 

Envergonhada ante teu ar de troça, 

Sem saber pra quem falar, 

Eu me abro 

E agradeço. 

Por obrigação ou pena, 

Por amor ou poema, 

Ouve-me quando confesso.

CONFIDENTE
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ÉCIUMES

Agora vou morrer de ciúmes aos poucos. 

De retida no meu ódio de víbora 

Vou virar uma velha mal amada e rabugenta. 

Vou morrer de fazer macumba pros seus amores 

Vou morrer de vê-los com bexigas e perebas     

E gargalhar perante seu desespero. 

Vou morrer ranzinza de ciúmes 

Que me acabará aos poucos. 

Vou morar numa casa velha e ensebada, numa vila distante e pobre,

Vou contar coisas 

Que as pessoas vão chamar de maluquice, 

Vou desenterrar ossos, 

Desgrenhar os cabelos 

E gritar o seu nome, perto dos girassóis.
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SHOW PARTICULAR

Descobri que o espetáculo não para. 

Que o espetáculo não tem fim. 

Ele se repete uma infinidade de vezes na minha cabeça. 

- Cada vez mais duro, cada vez mais duro.

Meu Deus! 

Eu tenho um clube das mulheres só para mim!
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VIOLÊNCIA

Me pegou de surpresa: 

Caí da cadeira.                     

Mãos ao alto 

É um assalto!

E eu, desprevenida, 

Suava em bicas!

Aquele cheiro... 

Aquele olhar... 

Aquele gesto... 

Sorri fantabulosa. 

- O que você quer? 

- Passe já!

E me apontou sua arma.

Arma negra, grande e dura. 

Correu um calafrio... 

Moço, que quer com isso? 

E no ato do assalto

Se foi meu coração, 

Meu corpo, 

Meu recato.
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AUTODISCRIMINAÇAO

Estou tão sozinha e seca de amor 

Que apodreci. 

Botei um rim pela vagina. 

Ou cloaca:

Também pode ser um ovo. 

Ou um pedaço de útero. 

Ou um disco voador 

Um feto

Um pedaço de carne seca 

Um órgão que eu tinha a mais. 

Estou tão sozinha e seca de amor

Que andei me pondo pra fora. 

Nem eu me aguento mais.

^

^
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POESIA NUA

Palavra no corpo no dorso no osso Gravada nua na pele crua Palavra 
insossa Palavra perene Palavra que lavra Palavra serena Sirene 
palavra Que agride e progride Insana, que sana As dores e causa 
Outras maiores que DESCONSTRÓI
... 
e dói 
e questiona 
e supera 
e refaz. 
Pelada 
pa-la-vra 
na 
pon-ta 
do 
seio 
qual 
pi-pa 
em-pi-na-da. 
Nua 
gasosa 
em pelo 
arqueada 
de anseio 
palavra 
gostosa 
palavra.
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PRA MINHA MAE PRETA QUE GOSTA DE VERMELHO

Esse desespero que me assalta nessa manhã fria no Rio de Janeiro, 

não é um desespero comum, do dia a dia. Vem do medo da morte, 

essa desconhecida implacável. Desde que aquele que me aconselha 

se tornou o ar que eu respiro, eu tenho essa sensação de que vou 

perder o ar.  E me debater como peixe fora d’água. Sem forças.  

Peço assim um raio.  De energia. De potência.  De precisão. Que me 

ilumine de uma vez por todas. De uma única vez por todas.

^

^
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INDIFERENÇA

A morte que me invade é vazio. 

Anestesia catatônica. 

Silêncio absoluto. 

Profundidade sônica. 

Raízes oblongas. 

Petróleo escondido. 

Lençol freático. 

 

Freia em mim, 

não a tempo,   

caio em partes, 

desconstruídas. 

 

Um gesto seu. 

Bastava um gesto seu. 

 

Não te custava, 

só me bastava 

um gesto seu. 
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Essas memórias, 

Assim 

Perdidas, 

Meio apagadas, 

Parecem as brumas de Avalon. 

Essa nuvem que te envolve, 

Enquanto te vejo, 

Te faz meio anjo 

Parece aura de quem se foi. 

Parece santo, 

Parece sonho, 

Me dá saudade 

E nenhuma vontade 

De mover a tua procura 

Fora da clausura 

Do meu olhar. 

INSpIRAÇAO 
^

^



 58      HECATOMBE HIPOTÉTICA

A tua lembrança, 

Por muito etérea, 

É linha férrea a repousar. 

Parece o sol 

Que vai se pondo, 

Parece nuvem 

A despedaçar. 

Parece ainda 

Flor nua no vento 

E esse tormento 

De te encontrar 

Assim desnudo 

Em meio às brumas 

Anjo e desgraça 

A me inspirar. 
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Quando se olhava no espelho,

Não se via.

Não enxergava nada, além da face igual do outro lado – se é que havia.

Enxergava-se, como num rio, a superfície.

Superficial, 

Supérflua, 

Leviana, 

Fútil.

Não se superava,

Não conseguia se ver - e arrumava o cabelo para disfarçar. 

Pensava em rio, pensava em peixes.

Remansos, rotinas, o novo batom, o dia seguinte no trabalho.

A MOÇA QUE SE DEVORAVA
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Mas do outro lado, estava um tigre branco, à espreita.

Cansado de esperar o tempo de sair ao mundo,

Dar as caras,

Emprestar-lhe os olhos penetrantes.

Em silêncio emblemático,

Sem o domínio de sua dona,

Ele preparou o bote

E a devorou.

(Foi o tempo de um olhar espantado.

O espelho continuou intacto,

Como quando um peixe pula num rio.

O jornal noticiou seu sumiço

Na seção “Desaparecidos”.)
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COLISAO REPETIDA

Eu gosto do sufoco.

E do barulho que faz.

Gosto do aperto,

Da respiração curta,

Do sacudir frenético.

É como se jogar de um penhasco.

O olhar a queda o ar fresco o sufoco da queda iminente e a       

Pequena

Interminável

Morte.

^

^
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Eu mereço. 

Eu mereço esse sorriso besta na sua cara, esse sorriso besta na 

minha cara e esse dia londrino no Rio. 

Eu mereço esse Irish Coffee, essa peccan pie e um par de 

Louboutin. 

Eu mereço um mergulho nua numa praia deserta, uma pistola 

pronta pra um tiro na testa, te fazer um desafio.    

Eu mereço mil jantares em Paris, mil poemas nada sutis, mil cisnes 

alimentados, mil tigres saciados, mil homens insaciáveis.

Mereço ainda, bem sei, um filho de cada sexo, um feminino, um 

andrógino, um masculino, um menino com alma fêmea, uma 

menina com alma de macho, um semideus hermafrodita , um 

centauro com chifre de unicórnio. 

Mereço cada pensamento bom que eu tiver, cada sonho que eu 

quiser, uma mansão em Versailles. 

AUTOESTIMA
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Eu mereço você em bondage e couro, a sensação de cada milímetro 

do seu corpo na ponta da minha língua. 

Eu mereço uma amante contorcionista, uma tatuagem da Amanda 

Wachob, brincos novos de diamante comprados da melhor loja de Dubai.

Eu mereço morder a fronha, ser Goku numa nuvem, protestar pelo 

feminismo e falar de como minha menstruação é bonita e de como 

minha boceta é vulgar.   

Ou vulvar, eu também mereço trocadilhos. 

Eu mereço uma árvore, um jardim botânico, uma única flor.

Mereço a lua, conversar com você e trocar confidências, uma 

viagem boba até Barbacena, comprar livros nos sebos de lá. 

Eu mereço viver, carpe diem, que enquanto eu espero a vida urge, 

passa, enruga, saborosa uva passa. 

Eu mereço cada segundo dessa elétrica intensidade.

Eu mereço a verdade / de verdade.
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NATUREZA MORTA

Na tigela, branca por dentro,

Jaz a pera

Incomida.

Dentro, caso a partam,

A vida em forma de gota.

Machucada, a casca não 

Faz publicidade.

Caule truncado e ereto

Tem às vezes de fálico.

Mas olhando assim,

Por um todo,

Ela tem esse ar 

de mulher 

Madura.
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Eu sei que vês uma rosa
Dessas prontas para serem despetaladas,
Mas não sou.
Eu até tenho uma rosa,
Não essa que vês,
Ela fica bem ao fundo,
Impossível de ser colhida.
Essa que enxergas não passa de reflexo,
Talvez lenda,
Ilusão de ótica
Da última, a intocável.

Eu tenho uma miragem em minha superfície.

Às vésperas de contrair matrimônio com o Oceano
Eu pensei que, os outros, os filhos do Recalque e da Incompaixão, me velavam 

[como num funeral.
Resolvi, ao trocar os votos, me recusar a entrar em qualquer caixa
E por isso circulo, nem morta ou viva, entre vós.

Não confunda meus olhares intensos e longos
Com o desejo, esse ilusionista traidor.
É só minha rosa fascinada pela essência da alma humana.
Se eu pudesse colher, faria perfumes!

Do mesmo modo, não confundam
Meus sorrisos cálidos ou brincalhões.
Essa sou eu, apenas eu, cão carente por amizade e companhia.
Quem sabe com humanos cativos, pela devoção da amizade, ao meu redor, e não descubro 
[como extrair as essências tão únicas e tão assombrosas de suas personalidades reprimidas.

POEMA COMPRIDO, IMPORTANTE E TALVEZ PREPOTENTE PARA AS 
PESSOAS QUE ACREDITAM QUE EU SOU OUTRA DIVERSA DE MIM / 
QUE ME DECIFRARAM (SE ME DECIFRAR, EU TE DEVORO).
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Não confunda as minhas piadas eróticas e meus comentários impregnados de tabus,
Uma vez que me permito questionar para evoluir, é difícil parar.
Sou moça conservadora em casa,
Poço de fundo de quintal,
Mas no trabalho devoro quem me decifra e quem poderia vir a me decifrar.

Não confunda as minhas pétalas com as ranhuras do meu precipício
(Porque é preciso que eu seja para que eu viva).
Não escolhi essa vertiginosa descida sobre mim mesma, esse desaguar 
profundo e solitário abaixo da terra. 
Mas assim é que é.

Não confunda minhas intenções ou sentimentos
Não confunda meus gestos ou momentos
Porque é preciso que eu seja assim, para que eu viva.
Me respeite, não me toque, não me cheire, não me beije.
Não sibile como a cobra traiçoeira.
Não seja desagradável ou infantil, já que tens barba e que o tempo é longo e o

[princípio da queda parece uma eternidade.
Não se precipite.
Temos tempo juntos, então não destile seu veneno tão cedo, não participe a 

[ponta de seus dedos infames.

Não é culpa minha, nunca será. 
Não entro na caixa,
Posto que assim morro.
Tenho, mas não sou, rosa.
Sou, por completo, 
Precipício.
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A BAILARINA – EM ESSÊNCIA

Ela foi, há muito tempo,
Bailarina.
Bailou, em outra era.
Movimentos leves, acostumados às dores, ao joanete.
Acostumou-se ao som dos aplausos,
Faziam-lhe falta na alma.

Um dia, a artrite a pegou desprevenida,
Foi parando de viver.
Guardou as sapatilhas, o tutu, o collant.
Desfez-se das meias.
Só passava as tardes ouvindo música.

Começou a ir-se aos poucos. 
Primeiro foi-se indo em sonhos.
Toda noite ela ia pra um lugar onde não havia artrites e joanetes.   
A plateia era enorme e havia novas músicas a se unirem com as velhas. 
Os grandes e antigos compositores estavam lá e criavam novidades para ela

[dançar.
E a aplaudiam.

Ela foi ficando lá. Um pouco a cada noite.
Um dia, foi-lhe o restinho:
E a quando a encontraram, só a casca, no sofá da sala. 
Bem baixinho, tocava Tchaikovsky.
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CORES DA JANELA 

Sons de nuvem, pássaro e galo. 

 

Nas cores do pincel de Deus

voa virgem e faminta de néctar, 

toda amarela, formosa e singela. 

Voa solta e graciosa 

como um vestido de menina no quintal. 

Voa bênção predileta 

na flor roxa satisfeita 

que doa polen como esperma 

nas patas afoitas e acesas. 

Voam graça e poder,  

delícia e singeleza, 

Voa toda amarela  

 

a borboleta. 
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ÉA BEIRA DOS TRINTA

Sabe o que é engraçado?

Eu descobri que estou começando a ter marcas de expressão. 

E a piada é, são marcas de riso. Na boca e nos olhos.

Onde eu perdi todas essas risadas?
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SOBRIEDADE ANTES DE DORMIR

A vida passa tão rápido que,

Quando percebemos,

Esquecemos de fazer o Caminho de Santiago,

Não fizemos aquela tatuagem,

Não falamos tudo o que pensávamos na cara de nossos amigos.

Não criamos coragem,

Deixamos pra depois.

A vida é tão curta que,

Quando percebemos,

Já é noite, chove e

Esquecemos de tirar a roupa do varal.
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HIRTO DE MEDO 

Todo o tempo do mundo. 

Eu o vejo em uma enorme ampulheta. 

A cada dia, quando os grãos caem, sinto a pele mais seca.

A morte parece estar à espreita. Eu, que a busquei anos atrás, 

tenho medo. Escondida no canto escuro da vida, ergo uma tocha 

inflamada. Tentativa de espanto.

 

E se a tocha apaga? 
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INCOMPREENDIDA

Quando eu era pequena,
meus primeiros passos foram debaixo d’água
amniótica.
Minha vida seca
foi inteira enchente,
absoluta tempestade,
consequente enxurrada.

Para me proteger
minha mãe cobria
meus pés e minha cabeça
com sacolas de supermercados.
Raras compras 
sacolas valiosas
não degradáveis.

Eu gostava de brincar com os ratos na chuva.
Minha mãe advertia o perigo:
Cuidado que eles te comem.
Eu tinha de virar peixe
pra me virar.
Hoje, crescida e adaptada a correntezas,
me olham feio

por causa das barbatanas.
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LIGADA NA REDE

Checo os e-mails e o facebook quase mecanicamente. 

Nenhuma curtida, 

e-mail, nem de propaganda, 

nenhuma mensagem, um olá, 

uma piadinha, uma filosofia virtual.

Penso: 

“Que silêncio.”
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GRAVATA OU BATOM

aquela sensação ao acordar.

os cabelos em desalinho

aquela preguiça

o cheiro de conforto

a bagunça

o bafo do outro.

bom dia, amor

assim, mecânico

precisamos fazer mil coisas

sempre,

desde o tempo de meus avós.

e assim, escova em punho

ritual secular,

ao olharmos no espelho 

e observarmos a cara amarfanhada.

como quem não quer nada,

num rompante de clareza,

está no espelho

o palhaço.
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ÉO RETROGRADO

Os arrependimentos sempre vêm ao se agachar. 

Ao se agachar, recorda-se inconsciente da posição fetal. 

Macio e quente, sem pudores,

Nadava nu e se alimentava da própria mãe. 

Sem moralismos.  

Sem ideias.  

Facilidades.  

Talvez até sem pensamentos. 

Foi só sair. 

Se pudesse entrar de volta...

 

Suado e compenetrado, 

Vive tentando. 
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O PROCESSO

Cabeça de vento.

Neuroses, neurônios

Se chocam,

Barulho fazem:

Por fora cachinhos,

Perfeitos ninhos

E uma família

De passarinhos.

Despertos voam.

Careca nua,

Sol alumia,

Brilha

Lâmpada

Acesa.

A boca se abre,

Som escapa afora.

Vem saindo,

Sorrateira,

Uma ideia.
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Depois do almoço

O Centro cheio

De pés 

e pressa.

Carrinho em cor:

É quanto?

Vinte e cinco.

Me vê duas.

Uma na bolsa

Outra na mão.

O papel faz barulho

E tem som de antigamente.

O cheiro combina com garoa

O dente desce macio,

Calmaria de spa.

MARIOLA
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É prazeroso como tarde de sol.

Como a casa do meu avô quando criança,

Como um papai-mamãe bem feito, 

Como café da manhã no campo,

Como goiabada com queijo.

Apresso o passo.

Um mendigo ri da minha cara.
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SOBRE A AUTORA

Claudia Gomes também é poetisa e além de publicar em várias 

coletâneas e revistas, produziu e participou do projeto “Paixão 

de Ler POESIA” pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

(como produtora cultural e contadora de histórias) e do “O SESC 

também se apaixona pela POESIA” (com o “Sarau Animado” - 

esquete com poesias infantis - e a oficina “Poesia Visual” para 

crianças e professoras formandas. Claudia ainda participou do 

ABZ do Ziraldo da TV Brasil, e fez parte de movimentos como 

o “OPA! Ocupações Poéticas” em instituições para menores em 

conflito com a Lei e orfanatos do Espírito Santo. Claudia é Sócia 

da Se7e Ar7es Produções.
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