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esta coletânea de poesias, juntadas 

violentamente em 4 sessões diferentes, 

marca um certo caminho da minha vida, a 

transformação do caminho da minha vi/da, 

ali no ponto em que em m/im, a trajetória 

da minha escrita cruzou-se com a criação 

poética. aí, esse livro poderia chamar-se 

também poevidas: ontografias poéticas. essas 

poesias marcam, assim, um pedaço da minha 

entrada tardia y estranha no universo poético. 

fazem parte de um conjunto de forças outras. 

assim, seu estilo é obra de várias mãos. 

com uma certa violência, mas não 

sem relutâncias, posso datar esses textos y 

sua assinatura. as poesias de escuiresendo: 

ontografias poéticas foram escritas mais ou 

menos entre Março de 2018 y Fevereiro de 

2019. 
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múltiplas assinaturas y também na imaginação. 

a de Maria Ignez Carneiro Campos (y aí também 

agradeço a vovô Ildefonso y vovó Ozíris, todes 

que possibilitaram a sua vida y que seguem ao 

seu lado), minha mãe amada que, em infinitas 

formas, possibilitou escuiresendo. agradeço à Susy 

Shock, Claudia Rodriguez y Indianara Siqueira, 

primeiras travestis que presenciei (cada uma à sua 

maneira) manuseando o palavrar poético, y que aí 

fizeram vibrar a poesia em m/im até o ponto disso 

explodir em criação. agradeço a todas essas que 

possibilitaram o meu caminho, a transmutação do 

meu caminho de vida. 

de formas muito singulares y estranhas, esse 

livro grafa, não sem fracassos y limitações, essa 

transformação mesma. aí e/u já me atravesso pela 

diferença y já não sou mais quem fui. em outro 

espaço-tempo y através de formas que não mais 

se deixam reduzir pela autoria y pelas assinaturas, 

estranhamente, isso tudo se grafa.

São Paulo, 26/06/2020

o caminho dessas poesias é também o 

encontro do caminho da minha vi/da com outras 

vidas: a de tatiana nascimento, a quem sou muito 

grata pelas inúmeras trocas, por tudo que aprendi 

com ela no pensamento poético y na poesia dos 

afetos y principalmente pelo impurrão na criação 

poética. a de Luz Ribeiro, Ingrid Martins, Gabi 

Nyarai, Preto Téo, Carú de Paula, Ariex; vidas pretas 

y indígenas que desertam o binarismo de gênero 

y a heterossexualidade compulsória, cada ume à 

sua maneira, que, ao palavrar a poesia que nem 

mesmo deixa classificar-se em fórmulas simples, 

empurraram a minha vida para os caminhos da 

poesia. y por mais que aí exista muita palavra falada, 

cantada, escrita, em rimas fáceis, métricas pensadas, 

versos calculados, em sentidos mais ou menos 

delimitados, y ainda que tudo isso guarde também 

a sua força poética, aí também aprendi a grafar 

a poesia em tra/ços que não são mais fonético-

alfabéticos, em trilhas que não significam mais 

porra nenhuma! ainda que aqui, isso tudo não seja 

tão evidente, através de uma outra sensibilidade, 

isso tudo se sente, nas barras, nos escurecimentos, 

nos apagamentos, nos esfacelamentos, mas 

também na pintura, nas colagens y desenhos, nas 
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(...)

quer me impedir caminhar / congela o frame na iaiá
eu nasci foi pra dançar, eu nasci pra voar

tatiana nascimento
(lundu, p. 68)
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(para tatiana nascimento)

y e/u não sei como vim parar aqui.

nesses tempos da palavra, 

nessas métricas 

es-pa-ça-das,

e/u já me perdi.

a diferença, 

o estranho 

não são os caminhos mais fáceis,

de-mora, 

até a gente...

(se) decidir,

ar-riscar,

habitar 

essa outra mora-da,

mas nessas elipses desvairadas,

eu me re-fiz

eu me re-fiz

eu me re-fiz

pre-texto
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ele diz que Ser

não passa pela tal diferença sexual,

então me diz, meu véi

porque que pra ser Humano,

tem que ser mulher-buceta ou homem-pau?

que se fodam essas velhas onto-logias

robóticas

precisamos de outra ótica

desconstruir essa lógica

binária

de ter que escolher

entre ser e não-ser.

homem, mulher

chega!

 já estamos do-entes

e dessa onto-logia ainda vamos pere-ser.

e não me venha com esse papinho

displicente, 

de que você s-ente

autenticidade nessa logicidade

de ser ou que lhe restou, 

um destino que alguém (quem?)

pra ti, programou.

esque-sendo

desertando, prefiro seguir continuando

meu caminho trilhando, 

sem nunca saber aonde estou chegando...

no delírio, 

que alívio!

outros ares.

melhor que sua atmosfera pesada, 

desse ser sério, sem sorrisos,

ontologias de necrotério.

esse fedor, 

o do ser-bolor

e/u sinto de longe,

em primeira instância

e com o nariz tampado

e/u passo à distância.

prefiro meu caminho estranho

fora de compasso

devir-extemporâneo

nem homem, nem mulher.

e/u sei, 

você não tá me acompanhando.

você não consegue entender,

e/u sei, 

o Ser cis-hétero é muito tacanho.
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enquanto isso, e/u vou me desprendendo

esquecendo

a diferença entre ser e sendo.

esque-sendo

duvida? 

então vai vendo...

com essas escritas,

a do papel e a do corpo,

e/u mudo o jogo,

com alegria e um pouco de brincadeira

com sorriso no rosto

o ser pesado, fixo e binário

vira papo-furado, 

besteira

e e/u sigo mudando, 

minhas curvas acentuando

minhas forças germinando, 

meu gênero desprogramando

bem monstra, e/u vou me trans/formando

e meus hormônios? 

ah, em breve e/u vou estar re-tomando...

sem esse ser-pra-morte, 

afirmo meu devir mudando,

di-vagando, 

criando

um jogo alegre, de sorte,

linha-de-fuga y linha-de-corte,

corta!

gargalhando desse ser (qual?)

e/u passo ao largo,

pelas margens, 

pela borda...
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“llego la gorda, la gorda llego 

llego gorda, la gorda soy yo

llego la gorda, la gorda llego 

llego gorda, la gorda soy yo”

gorda. 

gorda sim. 

cheia de curvas, 

gorduras, 

força e conexões. 

espelhando aquilo que tá aqui ó, 

dentro da minha cacho-la. 

isso tu não a

prende 

quebrando azideia fraca, 

essas brisa magra... 

do ideal de corpo. 

roçando as minhas coxa, 

e/u viro esse jogo. 

e/u sou grande. 

imensa. 

trans-bordante. 

aprendi a amar meus buracos, 

porcas com asas

minhas pelancas, 

refiz meu corpo, 

adoro essa escrita desafiante.

desprezo, 

e/u desprezo essa subjetividade mirrada, 

e essa anorexia afetiva 

sufocante. 

meu corpo, meu mar. 

essa boca não só beija, 

se droga y fala, 

ela também adora devorar. 

comi-da. 

comi-go. 

cozinhar, vibrar, 

cortar, assar, 

fritar, congelar, 

dividir y amar, 

ao ver seus olhinhos brilhar, 

de prazer de me degustar. 

sem animal. 

bicha que não come bicho. 

sim, e dai? 

sou vegetariana y gorda sim, 

seus saco magro de lixo. 

salve Krudas. 
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