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ENTRANDO NO MÉNAGE

Os três estão deitados juntos, formando um
único corpo. Uma só estrutura viva que se expõe
para todo e qualquer voyeur. Mas não se iluda.
Apesar de estarem sobre o mesmo lençol, apesar
de um olhar desatento não perceber onde come-
çam os braços e terminam as pernas, apesar disso,
cada um deles não perdeu – e nem jamais perderá
– sua identidade. Nascidos em momentos dife-
rentes, os três carregam a carga de sua própria
personalidade. Eu Versos Eu, lançado em 1998, é o
mais velho e ao mesmo tempo o mais juvenil deles,
o que me desvirginou editorialmente e me levou
da gaveta para a vitrine. Sem Vergonha, que veio
no ano seguinte, marcou minha entrada na L&PM
e, como uma espécie de irmão do meio, lutou para
chamar atenção. Mundo da Lua, de 2002, lançado
depois de eu ter me descoberto como mãe – e
conseqüentemente como mulher –, explicitou o
erotismo e desnudou poemas mais longos. E agora
esses três livros concebidos dentro do mesmo
útero se unem num triângulo amoroso inces-
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tuoso. Nessa orgia que traz também o elemento
surpresa: sete olhares inesperados e inéditos reve-
lados no finalzinho desse ménage. São poemas
inéditos que chamei de (Des)Conhecidos. É rela-
xar e gozar de tudo.

Paula Taitelbaum, inverno de 2006
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Eu Versos Eu / 9

Sem Vergonha / 75

Mundo da Lua / 149

(Des)Conhecidos / 223
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1.

Minhas palavras
São como minhas roupas
Boto todas pra fora
Experimento
Invento
Deixo jogadas
Amontoadas
Sujas
Mudas
Sobre mim.
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2.

Sou de poucos amigos
Grandes partidas
Partes rompidas
Sou de não falar demais
Despedidas no cais
Sou cor lilás
Sou feita de névoas
Nódulos e néctares
Sou de aparecer de repente
De repetir sentimentos
Forçar certos momentos
Sou do tamanho de mim
Molécula carmim
Malévola no fim.
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3.

Eu deixo de ser criança
Como um cego que à rua se lança
E que sem conhecer o caminho
Acaba ali parado sozinho
À espera de alguém
Qualquer pessoa
Não se sabe quem.

4.

Nada melhor do que uma paixão platônica
Pra exercitar a imaginação
E me deixar assim irônica.
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5.

Quero tanto mais que tenho
Quero não ser um desenho
Ser mais que um risco
Mais que um riso
Quero encher os braços
Te dar mil abraços
Quero tanto tanto ter
Ter mais para contar
Mais para te dar
Não ser tão exigente
Quero um dia virar gente
Quero poder aliviar as dores
Dormir entre dois amores
Quero mais e ainda mais ter
Quero um dia poder
Não ter tanto pra querer.
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6.

Se eu pudesse
Te ligaria
Te diria
Te pediria
Te contaria
Te faria
Meu.

7.

Minhas mãos vasculham
Prazeres contidos
Desejos, libidos.
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