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vemestarcomigonosintensoslampejosno fundo
dasmadrugadas na penumbra das mãos sôfregas buscando
osportosseguros ao longo das tormentasqueosnossos
corposiniciam ancorar nas orlas e explorar os interiores
úmidos sou lilithvemestarentreasminhascoxassobafenda
nasparedes da fugaquenoslevalonge das entediantes
batalhasdiáriasabandoneas
oscompromissosmaçantesostelefonemasosemailsrespondidos
asmásnotícias...
nãose preocupe comisso
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aredondeza do limiaroslábios calcados no ventre
dosonho e osjoelhoscomoparte de uminstrumento dobrável
vemsentirogemer da música tremulando na pele nua
veroespelho da noitenosolhos da coruja
esqueçaassenhasaquinão
precisa de senha nenhuma ossegredos se revelam
emcadanó de braços e pernasentrelaçados e asvelas se abrem
parareceberomastrovamossingraraságuas inquietas
domarítimonoturno

VIVIANE DE SANTANA PAULO (SÃO PAULO) - Poeta, tradutora e ensaísta. É autora dos livros Depois do canto do gurinhatã (poesia, editora Multifoco,
Rio de Janeiro, 2011), Estrangeiro de Mim (contos, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2005) e Passeio ao Longo do Reno (poesia, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2002). Participa das antologias Roteiro de PoesiaBrasileira - Poetas da
década de 2000 (GlobalEditora, São Paulo, 2009) e da Antología de poesíabrasileña (Huerga Y Fierro, Madri, 2007). Participou do VIII Festival Internacional
de Poesia em Granada, Nicarágua.
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