
	



	
“LÉSBICAS	criaram	um	pequeno	mundo	nas	profundezas	e	ao	largo	desse	mundo	
(...)	Ou	você	está	apaixonada	por	alguém	ou	não	está.	O	principal	de	estar	
apaixonada	é	que	você	sabe	que	está	apaixonada:	ou	você	está	voando	ou	você	
está	a	ponto	de	se	matar.”	

Kathy	Acker,	Eurídice	no	Submundo	 

	
Eu	sempre	gostei	
das	gatas	selvagens 
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sumário		
Ressaca-recife	é	um	momento	vazio	na	beira	de	um	cinzeiro	cheio	do	suco	dela,	
porque	TUDO	É	CENÁRIO	PARA	O	DESEJO,	E	SEU	CORRELATO,	DESESPERO,	eu	quis	
ainda	assim	a	boca,	no	entanto	Amar	é	difícil	mas	o	amor	é	uma	vaca,	
o	que	nos	deu	coragem	e	vontade	de	tirar	toda	a	nossa	roupa	e	de	se	juntar	todas	numa	
mesma	sala	NO	QUAL	ESSA	MINA	TROUXE	POPPERS	PRO	GRUPO	DE	
LEITURA:	assim	nasceu	a		Língua	bastarda		



Quando Violette Le- 
duc faz Kathy Acker se 
deitar na noite,  

Latinha escorre	“Eu	não	conheço	ninguém	
por	quem	estou	apaixonada	ou	eu	não	sei	se	estou	apaixonada.	Eu	tenho	todas	essas	
memórias.	Eu	lembro	que	assim	que	me	fodem,	como	um	cachorro,	eu	não	ligo	mais	para	o	
homem	que	acabou	de	me	comer	e	por	quem	eu	estava	loucamente	apaixonada”			 

Touficandoatoladinhatouficandoatoladinhatouficandoatol	
“Eu	divido	minhas	reminiscências,	por	motivos	funcionais,	em	três	processos:	o	aprendizado,	a	
retenção	e	a	lembrança.	Eu	só	posso	experimentar	seriamente	a	retenção	por	meio	da	
lembrança.	Experiência:	simultaneamente	invoco	lembranças	de	mim	mesma.	Sustento	minha	
identidade,	o	sentido	que	crio	para	mim,	nessas	lembranças.	Eu	sou	eu	mesma	e	não	uma	outra;	
eu	aprendo	recopiando	as	memórias	de	outros.	Eu	mudo	a	terceira	pessoa	(terceira	pessoa	em	
relação	a	mim)	do	livro	em	primeira	pessoa:	consequentemente,	eu	aprendo	novos	fatos	sobre	
mim	mesma.	Minha	identidade	se	sustenta	também	nessas	memórias.	Será	que	todas	minhas	
identidades	valem	o	mesmo?	Será	que	todas	essas	lembranças	são	válidas?	Como	saber	quais	
lembranças	e	identidades	são	válidas	ou	não?	Essa	esquizofrenia	é	um	meio	menos	seguro	do	
meu	ponto	de	vista	para	chegar	a	uma	outra	pessoa	do	que	a	rigidez	da	identidade,	do	que	as	
estruturas	rígidas	mentais	da	identidade...”		
	

Eurídice	no	Submundo,	Kathy	Acker	+	Revue	Frictions	n°3,	especial	fora	de	série	Kathy	Acker	 

 

 
 
 
 
 
 

	



Ressaca-recife	 
Eu	engoli	a	água	do	banho,	o	sabão	me	queimando	os	olhos,	um	gosto	de	carvão	na	garganta,	eu	
respirava	mal	a	água,	eu	achei	que	ia	vomitar,	depois	nada,	eu	titubeava	nesse	banheiro	muito	
pequeno,	o	azulejo	frio	dos	dias	de	gesso,	eu	estava	cheia	de	tristeza	e	desespero,	o	amargo	dos	
dias	seguintes	de	festa,	minha	cabeça	num	horror		
que	merda	essa	mulher	que	não	me	ama,	sem	esforço	só	de	me	transferir		
salário,	cadela,	eu	morria	sufocada	pelas	minhas	lágrimas		
me	engole,	por	favor		
 
já	é	quase	noite,	a	lua	cheia	depositada	sobre	os	prédios,	a	me	perguntar	se	eu	vou	me	humilhar	
junto	ao	teu	corpo,	tua	aura	de	haverá	e	eu	tropeço	desde	já	diante	da	tua	boca	
tu	é	longínqua	desde	que	nós	nos	encontramos	e	eu	me	obstino	apaixonada	despossuída	da	minha	
própria	alma,	eu	não	tenho	mais	envelope	e	minha	pele	é	um	tecido	molhado	pegando	frio,	meu	
jeito	inexistente		
eu	vou	ao	bar,	correntes	de	vento	na	minha	nuca,	pediria	álcool	que	suavizará,	meu	rosto	mudo	
no	meu	copo	um	caderno	à	mão,	minha	camisa	mais	bonita	
Amanhã	eu	partiria	para	longe	de	Paris,	eu	seria	adulta	e	teria	a	respiração	cortada,	a	partir	de	
amanhã	eu	não	te	vejo	mais,	eu	não	te	cheiro	mais,	eu	não	te	fodo	mais	
Na	véspera	eu	terminei	com	N	o	dia	nascendo,	meu	cérebro	já	não	aguentava	mais	esse	pó	que	
seca	minha	saliva	e	amarga	minha	língua,	todas	essas	caras	comuns	que	falam	sem	escutar	me	
deixam	tonta,	a	lombra	que	deixa	atrás	de	si	uma	sensação	cada	vez	mais	crua	e	desinteressante	
	
Daí	que	eu	quero	tanto	te	ver	
Visto	minhas	calças	 jeans	pretas,	cinzas,	desgastadas,	rasgadas	embaixo	da	bunda	na	altura	da	
dobra	da	esquerda	
Essas	calças	me	deixam	com	uma	bunda	incrível,	uma	cinturinha	de	pilão	para	teus	longos	dedos	
Visto	meu	corpete,	minha	lingerie	de	seda	preta	
Sob	minha	bunda	dá	pra	ver	a	cinta-liga,	é	sexual	e	provocador	somente	para	o	seu	olhar	negro	e	
tua	buceta	que	eu	gostaria	de	sentir	escorrer	na	minha	boca	
Eu	chego	na	frente	da	náite,	eu	estou	só,	eu	entro	só	e	eu	te	escrevo	uma	mensagem	
tou	aqui,	onde	c	tá?	
	
	
NADA	eu	saio	 fumar	meu	coração,	meus	olhos	 te	buscam	em	todos	os	 lugares,	 tu	chega	numa	
confusão	grandiloquente	à	altura	da	minha	imensa	boca	teu	casaco	de	pele,		
Um	beijo	estalado	nos	meus	lábios	sem	teus	olhos,	tu	apressada	sem	olhar	pra	trás	
orgulhosa	besta	vagabunda		
eu	falho	e	compro	mais	bebida,	meu	sistema	sensível	desiludido	eu	não	sei	mais	o	que	eu	sinto	e	
minhas	emoções	são	ondas	quebradas	numa	rocha	estragada	e	polida	pelo	tempo,	eu	não	sei	mais	
como	eu	me	chamo,	EU	QUERIA	ESTAR	BÊBADA	ANTES	DE	MORRER	eu	arrasto	minha	solidão	
nervosa	nos	cantos	escuros	dessa	boate	podre	e	parisiense,	preguiça	de	ficar	na	fila	pra	mijar,	meu	
corpo	pesado	da	má	estima,	minha	bexiga	cheia	o	ódio		
tu	usa	a	porta	de	trás,	rápida	como	quem	rouba,	minha	bandida,	uma	outra	mulher	na	ponta	da	
tua	mão,	numa	confusão	de	porta	boca	imensa	e	pintada,	tu	aparece	e	desaparece,	meu	corpete	
que	me	faz	um	buraco	na	coxa,	meu	coração	rachado	escorrendo	pelo	chão	
eu	gostaria	de	lamber	sua	buceta	uma	noite	inteira	+	uma	manhã,	te	chupar	até	o	sol	de	meio-dia	
estar	alto	no	céu,	antes	de	preparar	minha	mochila	descuidadamente,	partir	um	mês,	serena	bela	
acordada	de	você	loucura	ligeira	despreocupada	
essa	noite	pesa	no	vazio	e	eu	não	consigo	ir	embora	dessa	náite,	acuada	no	sombrio	subsolo	de	
cerveja	e	de	suor,	eu	sou	incapaz	de	me	animar	
	



TUDO	É	CENÁRIO	PARA	O	DESEJO	E	SEU	
CORRELATO,	DESESPERO	
Uma	das	melhores	coisas	de	ser	sapatão	é	que,	se	você	tiver	sorte,	você	pode	sair	dos	modelos	de	
relação	que	seus	pais	encenavam	para	você.	Para	as	minas	da	latinha,	isso	quer	dizer	ser	capaz	de	
foder	umas	às	outras	sem	mais	ou	menos	cair	no	poço	do	AMOR	VERDADEIRO,	definindo	o	amor,	
ao	 contrário,	 como	algo	que,	 como	 todo	mundo,	 tem	muitos	pontos	de	entrada	e	de	 saída	e	 é	
largamente	baseado	em	afeição	de	longo	termo	e	referências	literárias	compartilhadas.	As	minas		

Morta	de	fome,	Violette	Leduc	
Da	latinha	formaram	a	galera	delas	depois	de	terem	encontrado	uma	velha	cópia	do	Manifesto	
SCUM	e	achado	a	parada	hilária.	Por	que	não	formar	um	bando	e	aterrorizar	as	pessoas:	ninguém	
nunca	via	a	rua	tão	cheia	de	minas,	o	pessoal	fica	louco,	o	cérebro	deles	entra	em	curto-circuito	
porque	 todo	mundo	odeia	garotas,	por	que	elas	ESCOLHERIAM	estar	 juntas?	Em	muito	pouco	
tempo	elas	conseguiram	encher	as	ruas	de	um	tipo	de	anarquia	própria,	começando	todas	noites	
depois	das	nove.	Carly	Crystal	estava	querendo	a	Tina	Turmalina.	Ela	tinha	um	jeito	tão	inovador	
de	usar	advérbios.	Mas	aí	Carly	leu	Violette	Leduc,	Morta	de	fome,	e	ficou	de	quatro	por	Violette	–	
todos	aqueles	dentes	mortos	e	ficar	se	escondendo	em	táxis	–	e	Tina	se	apaixonou	por	Simone.	Daí	
que	agora	Carly	tá	querendo	Violette	que	tá	querendo	Tina	que	tá	querendo	Simone	–	e	ela	sente	
como	 se	 estivesse	 presa	 numa	 escola	 para	 garotas	 que	 tem	 um	 milhão	 de	 corredores,	 mas	
nenhuma	saída.	Tudo	é	cenário	para	o	desejo	e	seu	correlato,	desespero.		
	
Tem	algo	no	fato	de	estar	apaixonada	sem	ser	amada	de	volta	que	enlouquece	Carly	Crystal	–	ela	
quer	colocar	os	lábios	em	tudo:	TODOS	os	lábios.	Ela	conseguiu	amedrontar	os	críticos	de	Latinha,	
seduzindo-os	até	o	apartamento	dela	para	assistir	Foda-me	de	Virginie	Despentes.	Quando	Nadine	
e	Manu	pegam	as	armas	e	começam	a	road	trip,	Carly	senta	na	cara	das	vítimas	até	elas	sufocarem.	
Tina,	por	outro	lado,	mata	com	camisinhas	recobertas	de	veneno.	Espasmos	de	morte	a	excitam	
tanto.	Pessoas	que	estudam	insetos	teorizaram	de	certa	feita	que	as	fêmeas	louva-deuses	comem	
a	cabeça	de	seus	amantes	porque	elas	são	estúpidas	cachorras	–	mas	uma	autora	lésbica	fez	uma	
descoberta	 surpreendente:	 quando	 você	 corta	 a	 cabeça,	 o	 corpo	 vibra.	 Fêmeas	 louva-deuses	
tinham	 inventado	 a	 varinha	 mágica	 Hitachi.	 Algumas	 continuam	 fodendo	 os	 corpos	 machos	
mesmo	quando	eles	estão	tão	mortos	que	os	espasmos	pararam.	Quando	o	rigor	mortis	se	instala,	
os	parceiros	ficam	tão	duros.		
	
Se	nós	 tomássemos	as	 ruas,	 lubrificante	 seria	provavelmente	mais	barato	e	o	batom,	gratuito.	
Gangues	de	minas	cercam	o	caixa,	amarram-no	com	suas	meias	arrastão,	apertando	o	elástico	cada	
vez	mais	até	que	ele	as	deixa	levarem	toda	a	cerva	gelada.	Elas	enchem	a	boca	dele	com	batom	
mastigado	 para	 que	 ele	 não	 possa	 pedir	 ajuda.	 Carly	 Crystal	 carrega	 o	 carrinho	 de	 compras	
roubado	com	as	cervas.	Nós	trocamos	histórias	de	pegação.	Ela	tinha	uma	queda	por	essa	gata	há	
anos,	o	cabelo	da	gata	era	pintado	de	branco	e	tinha	um	corte	como	um	capacete	e	um	sorriso	tão	
bom.	A	noite	em	que	elas	finalmente	se	beijaram	minha	amiga	tinha	acabado	de	vomitar	na	sarjeta,	
mas	aí	ela	limpou	a	boca	e	lá	estava	a	gata:	ela	caiu	dentro	da	sua	boca.	Vômito	espiralou	na	baba	
e	no	ar	de	vinte	e	sete	graus	em	todo	o	canto:	é	o	tipo	de	verão	no	qual	o	espaço	vazio	cola	em	você	
como	espuma	suja,	até	parada	e	sem	fazer	nada	você	se	sente	apoiada	pelo	ar.		
	
A	buceta	de	Maria	Antonieta	(BMA):	Mas	onde	é	o	after?		
A	unha	ensanguentada	de	Violette	LeDuc	(UEV):	Onde	tiver	ketamina.		
Tina	Turmalina	(TT):	Mas	a	gente	já	tomou	toda	a	ketamina.		
UEV:	Então	a	gente	devia	roubar	mais.	
BMA:	Estou	com	fome.		
UEV:	A	gente	devia	roubar	umas	coxinhas	de	padaria	também.		



BMA:	Amiga,	não	tem	coxinha	de	padaria	aqui,	a	gente	tá	na	França:	vamos	ter	que	nos	virar	com	
cigarros	e	chouquettes.		
UEV:	Mas	eu	não	posso	comer	viennoiserie,	vou	engordar.		
TT:	As	boyzinhas	adoram	uma	buceta	gorda.		
BMA:	Todo	mundo	diz	isso	pra	fazer	com	que	eu	me	sinta	melhor,	mas	é	mentira.	Eu	vou	fazer	
uma	ninfoplastia.	
UEV:	Amiga,	faz	se	quiser	--	você	é	empoderadíssima	--,	mas	você	sabe	qual	é	a	minha	opinião	
sobre	mulheres	escrevendo	romances	bem	gordos.	É	político.	Ninguém	quer	ouvir	a	gente	falando	
tanto.	Então	a	gente	devia	falar	mais.	Manter	a	gordura.		
BMA:	É	 verdade	 que	 eu	 adoro	 dar	 uma	 impressão	 de	 ser	 enorme:	 tipo,	maior	 que	 a	 fantasia	
política.		
UEV:	arrasou,	amiga,	lacrou.		
	
A	câmera	começa	com	uma	visão	ampla	do	universo	que	avança	acelerando	até	a	superfície	de	
Vênus,	dá	uma	guinada	à	esquerda,	onde	está	a	Terra.	Estamos	olhando	para	vídeos	dos	mapas	de	
vigilância	do	Google	para	a	Califórnia,	espalhada	como	uma	camisinha	abandona	na	rua,	pisada	e	
esparramada	por	um	passante.	Mais	embaixo:	vemos	L.A.	O	vídeo	de	vigilância	nos	arrasta	para	
ainda	mais	perto:	até	o	Pensionato	para	Garotas	Dario	Argento.	Tina	Tumarlina	está	no	pátio,	
fumando	um	cigarro	de	palha	por	trás	dos	tapumes.		
	
“Por	 quê”,	 ela	 diz	 em	voz	 alta	 para	ninguém,	 “eu	me	 sinto	 loucamente	 atraída	por	 Simone	de	
Beauvoir?”	
	
Ela	traga	o	cigarro	e	depois	o	apaga	no	chão,	no	meio	de	um	desenho	feito	com	lama	de	um	coração	
com	uma	flecha	no	meio,	o	mesmo	lugar	onde	ela	tinha	mais	cedo	meticulosamente	usado	um	OB	
para	marcar	 Tina	 +	 Simone.	 Ela	 suspira	 desgostosa	 do	 próprio	 romantismo	 e	 decide	 que	 vai	
ensinar	a	si	mesma	uma	lição	(garotas	são	as	únicas	pessoas	capazes	de	falar	para	outras	garotas).	
Ela	abaixa	a	samba-canção,	se	acocora,	e	mija	por	cima	das	letras.	As	letras	se	transformam	numa	
poça	amorfa.	Ela	vê	o	próprio	 reflexo	na	poça	de	mijo.	 Simone	 tinha	 razão,	 ela	pensa,	 a	única	
verdadeira	maneira	pela	qual	as	mulheres	podem	se	 tornar	humanas	é	 se	 tornando	membros	
produtivos	da	burguesia	artística.	Tina	Turmalina	é	uma	artista,	mas	ainda	não	é	burguesa,	ela	
está	esperando	a	mãe	dela	fazer	a	transferência	do	dote	e	para	isso	ela	precisa	se	casar	primeiro,	
e	ela	não	é	mais	virgem,	então	o	casamento	parece	não	ser	mais	uma	opção	para	Tina.	Acho	que	
não	posso	ser	humana,	ela	pensa,	mas	eu	ainda	quero	escrever.	Mas	tenho	que	achar	um	jeito	de	
escrever	experimentalmente.	Narrativa	é	um	reflexo	da	política,	de	forma	que	a	estrutura	pode	
iterar	a	sociedade	atual	ou	pode	experimentar	anarquicamente	com	uma	quebra	léxica.	Tina	leu	
uma	vez	que	a	escrita	“experimental”	é	definida	por	quebras	repetidas	no	contrato	entre	leitor	e	
narrador.	Quebras	acontecem	quando	frases	se	repetem,	a	sintaxe	se	torna	irreconhecível,	quando	
personagens	recusam	identificação.	Então	ela	pega	o	OB-caneta	de	novo	e	arrasta-o	por	cima	de	
uma	velho	pedaço	de	papel:	Simone	PARA	venha	me	ver	hoje	à	noite	no	banheiro	PARA	não	posso	
parar	de	pensar	em	você	entre	as	cortinas	do	dormitório	PARA	e	aquela	vez	que	você	usou	seu	
dente	da	frente	afiado	para	raspar	meu	sangue	PARA	das	suas	unhas	PARA	depois	você	engoliu	e	
eu	teria	dado	qualquer	coisa	para	sentir	a	PARA	saliva	na	sua	garganta.	E	se	você	não	PARA	quiser	
me	ver	pelo	menos	PARA	tenha	a	PARA	decência	PARA	de	me	PARA	dizer	PARA	que	eu	possa	
PARA	de	me	masturbar	PARA	pelo	menos.		
	
Satisfeita,	Tina	dobra	o	recado,	guarda	na	samba-canção,	e	deixa	os	tapumes	para	voltar	para	o	
dormitório.		
	
		

Amar	é	difícil	mas	o	amor	é	uma	vaca	 



E	eu	sou	uma	pracinha	incompreendida,	eu	não	sou	animada,	eu	não	sou	perfumada,	eu	
não	sou	graciosa,	os	pássaros	fogem	das	minhas	castanheiras,	meus	bancos	não	são	
confortáveis	
chove	no	meu	crânio,	eu	tou	pirando,	ela	tá	mangando	de	mim	na	minha	cara	como	se	eu	
fosse	mesmo	essa	pracinha	e	como	se	eu	estivesse	morta	
pisoteia	meu	cérebro	e	faz	um	suco	abstruso	inconsolável	e	humilhante,	as	crianças	feias	
brincam	dentro,	enquanto	meus	olhos	servem	de	mictório	

Minha	mãe:	demonologia,	Kathy	Acker	
	

eu	sou	uma	ferida	e	minha	alma	paranoica	casca	vermelha	sob	tuas	unhas	
Isabelle,	perfura	ainda	meu	olho	meu	sangue	t’engloba	e	te	aperta	de	vício	por		
essa	noite	fria	demais		
o	amor	é	um	cavalo	sombrio	que	galopa	em	direção	a	um	planeta	que	não	existe,		
eu	sou	Pégaso,	ela	é	meu	real	que	fugiu	em	lágrima,	escrava	da	respiração	dela,		
na	imagem	mesma	acuada	de	um	ninho	de	pintinhos	d’água,	eu	respiro	mal		
desengonçada	no	meu	casaco	exuberante,	estreito	nos	ombros,	eu	me	sinto		
nobre	de	ter	o	gosto	da	língua	que	goza	só,	eu	sou	um	pombo,	suja	suja		
suja		
eu	continuo	pescando	as	migalhas	que	me	deixam	desenhando	o	caminho	que		
a	mão	humana	traçou	para	mim,	derramando	seus	restos	de	ficção	sem	que	eu	
selecione	de	verdade,	eu	como	só	no	cascalho,	as	migalhas		
então	um	raio	de	sol	me	puxa	do	meu	sonho,	eu	a	vejo	orgulhosa	e	fina	em	cima	do		
salto	alto	das	letras	francesas	pronta	pra	dar	uma	com	uma	das	suas	alunas	no	matinho,		
eu	corro	e	lato	enquanto	ninguém	me	escuta,	eu	derramo	minha	tris-	
teza	nas	palmas	de	Minha	Buceta	
aberta	para	o	amor	em	sentido	único	da	tristeza	destrancada	da	alma	lés-	
bica-amarga,	eu	morro	morro	morro	cem	vezes,	enquanto	ela	fode	sem	nem	mesmo		
se	esconder	ajoelhada	em	seu	suco		
eu	gostaria	conseguir	fazer	com	que	a	ideia	que	eu	tenho	do	mundo	e	meu	ambiente		

coincidam	
e	eu	me	tornei	um	conceito	filosófico	de	envergadura	por	meio	de	uma	infe-	
licidade	gratificante	e	prestigiosa,	o	modelo	mesmo	da	liberdade	existencial,		
antes	de	mim	a	bastardia	nunca	foi	outra	coisa	que	um	terrível	drama	humano,	uma		
doença	incurável,	que	se	carrega,	que	se	tenta	dissimular	pela		
impostura	e	pelo	artifício,	que	tinha	feito,	na	sarjeta,	os	mais	belos	momentos	do		
romance	popular,	e	regada	pelas	lágrimas	que	escoem	dos	bairros	ricos	
da	má	literatura	
	
eu	t’amo		
	
MINHA	LÍNGUA	BATE	NA	DENTIÇÃO	RESSECADA	DE	UMA	 JUMENTA	MORTA	MINHA	
BOCA	 ESTÁ	 CHEIA	 DE	 GESSO	 EU	 TENHO	 LÁBIOS	 DE	 ESTÁTUA	 ELA	 SONHA	 EU	 NÃO	
MOLHEI	A	BOCA	DELA	NA	MINHA	TEM	MINHA	INFÂNCIA	AMARGA	QUE	EU	NÃO	POSSO	
MAIS	FALAR	EU	TENHO	UM	MONUMENTO	AOS	MORTOS	NA	MINHA	BOCA	
	
	

Notas	pessoais	sobre	Violette	Leduc,	
Morta	de	fome,	Violette	Leduc	

 



NO	QUAL	ESSA	MINA	TROUXE	POPPERS	
PARA	O	GRUPO	DE	LEITURA		
 
A	gente	voltou	para	o	meu	apartamento	e	eu	tenho	que	correr	para	mudar	de	lugar	os	sex	toys	
que	estão	secando	na	pia	da	cozinha.	“Será	que	vocês	podem	ficar	no	sofá	um	minutinho,	eu	tenho	
que	mudar	os	lençóis.”	“Você	tá	fazendo	de	novo,	de	me	chamar	pra	sua	casa	e	começar	a	limpar	
tudo.	Para!”	“Não,	mas	os	lençóis	tão	muito	sujos.”	Depois	a	gente	se	pega.	Simone	escreve	que	
quando	as	mulheres	são	artistas	boas	o	suficiente	elas	podem,	tipo,	sair	do	gênero	delas	e	escrever	
como	 homens.	 Quem	 não	 consegue	 fazer	 isso	 provavelmente	 não	 merecia	 reconhecimento	
político	pra	começar,	foi	o	que	ela	me	disse,	tipo,	se	eu	realmente	quiser,	eu	só	preciso	tentar	mais.	
Daí	 eu	 passei	 uma	 semana	 tentando	muito	mesmo	 criar	 situações	 nas	 quais	 a	 sua	mão	 acaba	
repousando	nas	minhas	costas	por	um	tempinho	a	mais,	eu	tento	muito	mesmo	te	acompanhar	
até	a	entrada	do	metrô	sem	lamber	a	parte	de	trás	do	seu	braço	enquanto	você	caminha	na	minha	
frente,	e	eu	tento	muito	mesmo	não	te	mandar	uma	mensagem	às	oito	e	doze	da	manhã	que	diz	
“Acho	que	sonhei	contigo	porque	acordei	molhada,	e	você,	sonhou	comigo?”	EM	LATINHA,	NÃO	
TEM	AFTER	PORQUE	A	FESTA	DURA	A	NOITE	E	A	MANHÃ	INTEIRA	–	QUANDO	A	GENTE	DORME	
É	COM	SUA	SALIVA	CONTRA	A	MINHA	BOCHECHA	E	VOCÊ	ESTAVA	LENDO	UM	POEMA	PRA	MIM.	
Quando	ela	começou	a	namorar	aquela	gata	universitária,	ela	estava	tão	preocupada	com	o	fato	
de	ela	ser	o	tipo	errado	de	lésbica,	ela	não	podia	se	imaginar	usando	todas	as	antigas	calcinhas	de	
renda	dela	na	frente	de	uma	lésbica	de	verdade,	ela	comprou	todas	essas	cuecas	pretas	de	homem	
e	praticou	usá-las	enquanto	ela	encarava	a	prateleira	cheia	de	Monique	Wittig.	Você	leu	Virgile,	
non?	 É	 tipo	 o	 Oppoponax,	 mas	 mais	 sado-masô,	 tipo	 todas	 as	 menininhas	 do	 primeiro	 livro	
cresceram	e	viraram	sapatões	que	usam	couro.	Simone	sentada	do	meu	lado	no	sofá	e	nós	estamos	
bebendo	e	rindo	porque	tudo	é	hilário	e	essa	mina	trouxe	poppers	pro	grupo	de	leitura.	Eu	deixei	
a	minha	carteira	em	casa,	o	que	me	deixa	em	pânico	então	eu	rapidamente	bebo	todo	o	álcool	
gratuito	 que	 eu	 encontro	 na	 minha	 frente.	 No	 filme,	 eu	 faço	 o	 papel	 de	 uma	 lua	 que	 cita	
Shakespeare	e	autoajuda,	minha	cara	coberta	de	maquiagem	amarela	então	você	talvez	não	me	
reconheça,	exceto	pela	ruga	que	tem	uma	forma	única	entre	os	meus	olhos.	No	começo	do	filme	
meu	braço	incorpóreo	fuma	cigarro	através	de	um	rasgo	na	cortina	preta	e	porque	minha	cabeça	
estava	amarrada	num	outro	buraco	mais	pra	cima,	era	difícil	botar	algo	na	minha	boca.	Talvez	a	
gente	comece	um	grupo	de	 leitura,	mas	minhas	amizades	estão	 tão	estranhas	agora,	eu	quero	
foder	com	todo	mundo,	mas	eu	também	quero	ser	só	amigas.	Depois	de	sair	com	algumas	pessoas,	
eu	entendo	melhor	o	sex	apiu	da	Judith	Butler.	Só	que	faz	tempo	desde	que	eu	transei	tipo	gostoso	
mesmo,	o	que	no	meu	caso	quer	dizer	rir	juntas	das	formas	que	as	manchas	de	molhado	deixam	
no	lençol	depois,	olha	bem	ali	onde	você	gozou	parece	o	Sartre	de	perfil,	ou	talvez	um	pitbull,	a	
minha	parece	um	coração	com	uma	flecha	no	meio.	A	gente	bebeu	álcool	colorido	de	roxo.	Tinha	
limões.	A	 gente	 senta	 em	pedações	de	 concreto	do	 lado	de	 fora	do	bar,	 sem	nunca	 realmente	
entrar.	Exceto	pra	mijar.	Você	me	disse	que	fazia	tempo	desde	a	última	vez	que	você	leu	algo	de	
que	realmente	gostou,	mas	você	estava	esperançosa,	eu	alucino	que	posso	ver	tudo	até	o	interior	
da	sua	boca,	que	o	muco	no	fundo	da	sua	garganta	é	iluminado	pelo	neon	azul	do	sinal	de	ABERTO	
do	bar.	A	lua	estava	cheia	e	era	o	equinócio	vernal.		
	
A	fenomenologia	de	latinha	significa	saber	exatamente	o	quanto	você	precisa	mexer	o	braço	para	
que	a	cerveja	chegue	na	sua	boca	da	forma	mais	eficiente.	E	como	ler	a	maneira	como	essa	amante	
começa	a	agir	estranho	quando	a	sua	outra	amante	chega,	ela	me	disse	mais	tarde	que	ela	sabia	
exatamente	quem	era	a	próxima	pessoa	que	eu	queria	foder	pela	forma	como	essa	pessoa	ficava	
tensa	perto	dela.	Eu	estava	com	fome	e	essa	fome	NÃO	está	na	minha	boca,	às		
	
	



vezes	parece	que	a	minha	buceta	vai	se	tornar	um	campo	de	força	astrofísica	que	quer	tanta	coisa	
tão	rápido	que	ela	vai	sugar	toda	a	história	literária,	depois	meu	próprio	torso,	depois	o	resto	do	
mundo.	Aquele	primeiro	 segundo	no	qual	 sua	mão	 está	 entre	 as	minhas	pernas	 e	 eu	 estou	 te	
mostrando	exatamente	onde	empurrar,	eu	ainda	estou	meio	vestida	porque	–	antecipação	–	e	em	
três	 pontos	 distintos	 a	 pressão	 dos	 seus	 dedos	 se	 arrasta	 lentamente,	 contra	minha	 buceta	 a	
almofada	dos	seus	dedos	desenham	a	linha	do	horizonte	de	uma	cidade	onde	as	ruas	estão	cheias	
de	 fems	e	 outrxs	queer	 trepando	 juntxs.	Nós	 temos	 uma	 capacidade	 de	 concentração	 sem	 fim	
porque	 todos	 os	 Hegels	 e	 as	 Simone	 de	 Beauvoirs	 estão	 mortxs.	 Historicamente,	 filosofia	 é	
explicada	usando	uma	“tábua”	que	existe	entre	o	objeto	material	e	nossa	capacidade	de	objetivar	
o	material	por	meio	da	linguagem.	Sara	Ahmed	diz	que	uma	fenomenologia	feminista	reconhece	
que	alguém	 teve	 que	 limpar	 a	 tábua.	 Que	 o	 escritório	 dele	 está	 na	 frente	 da	 casa	 enquanto	 a	
cozinha	está	atrás.	Que	existe	um	número	limitado	de	maneiras	que	eu	conheço	para	pedir	que	ele	
me	coma,	tipo	como	antes	de	ser	sapatão	eu	nunca	nem	tinha	pensando	que	eu	podia	passar	meia	
hora	lambendo	a	parte	de	trás	do	seu	joelho,	ou	que	tem	um	jeito	de	cuspir	diretamente	na	boca	
de	 alguém,	 mas	 de	 um	 jeito	 sexy.	 Quando	 ela	 estava	 lendo	 Thérèse	 e	 Isabelle,	 ela	 tinha	 um	
namorado	que	a	ensinou	a	fazer	Campari	sodas	e	como	comê-lo	com	as	duas	mãos.	Quando	ela	
estava	lendo	A	bastarda,	ela	tinha	uma	namorada	que	curtia	teatro	experimental,	ela	raspava	a	
cabeça	e	daí	lambia	a	parte	que	tinha	acabado	de	raspar,	e	elas	sempre	acabavam	nuas	com	a	cara	
dela	contra	o	chão	de	concreto	sujo	da	quitinete.	Quando	ela	estava	lendo	Morta	de	fome,	ela	estava	
trocando	mensagens	com	essa	pessoa	que	enfiava	os	dedos	no	céu	da	boca	dela	para	guiá-la	até	o	
chuveiro,	antes	de	orientar	o	jato	de	mijo	quente	do	peito	dela	para	baixo,	ao	longo	do	alto	das	
pernas	dela.	Eu	tou	sempre	com	frio	então	qualquer	coisa	quente	é	bom,	acho	que	é	porque	eu	
nasci	prematura	ou	talvez	seja	só	porque	a	maioria	das	pessoas	vivendo	na	Europa	sofrem	de	uma	
falta	crônica	de	vitamina	D.	Minha	experiência	de	ser	fem	tem	significado	lutar	para	afastar	meus	
pensamentos	 das	 necessidades	 de	 outras	 pessoas	 e	 descrever	 minha	 carreira	 artística	 para	
estranhos	em	termos	hiperbólicos.	Porque	no	podcast	dela,	Oprah	diz	que	acreditar	é	criar	e	uma	
vez	eu	vi	um	terapeuta	cognitivo-behavorista	que	me	disse	que	eu	era	infeliz	porque	eu	não	estava	
me	esforçando	o	suficiente.	Você	já	tentou	dizer	afirmações	para	o	espelho?	O	condicional	é	para	
perdedores,	o	presente	é	onde	você	me	mostra	a	que	ponto	você	realmente	quer	alguma	coisa,	
SIMONE	ME	AMARÁ,	não,	mas	SIMONE	ME	AMA.	Não	EU	TEREI	TODO	O	TEMPO	QUE	EU	PRECISO	
PARA	 ESCREVER	mas	 EU	 TENHO	 TODO	 O	 TEMPO	 QUE	 EU	 PRECISO	 PARA	 ESCREVER	 e	 por	
consequência	MINHA	VOZ	É	TÃO	IMPORTANTE	QUANTO	A	DELE	e	EU	GANHO	O	PRÊMIO	NOBEL	
DE	LITERATURA	e	DEMOCRACIA	É	TOTALMENTE	RAZOÁVEL	E	JUSTA	POR	DEFINIÇÃO	e	TODO	
DIA	 EU	 FAÇO	O	QUE	EU	 FAÇO	POR	AMOR	E	 PORQUE	O	 SISTEMA	DINHEIRO-TRABALHO	FOI	
SUBSTITUÍDO	POR	CERVEJA	DE	GRAÇA	E	SORORIDADE.      
 
 

Língua	bastarda	
A	ideia	de	Latinha	é	de	se	encontrar	no	espaço	público,	
cheio	de	sapatões	na	rua,	numa	calçada,	na	beira	do	canal,		
na	paisagem,	as	sapatões	falam	alto	e	se	sentam	no	chão	
as	cervejas	são	refrigeradas	por	um	sistema	de	isopor	
	
elas	foram	iniciadas	na	língua	bastarda	por	Violette	Leduc	e	Kathy	Acker	
	
se	eu	tivesse	lepra,	você	me	abandonaria?		
se	eu	morresse,	você	viveria?		
	



o	amor	é	uma	armadilha	mortal	de	todas	as	vivas	desejosas,	o	piche	molhado	sob	o	sol,	o	metal	
dobrado	sob	teus	dedos,	a	máquina	mole	do	teu	corpo	em	carne	insuportável,	teus	dedos	bandidos	
brandidos	dentro	em	plena	luz		
da	minha	xota	fugidia	e	aberta		
eu	imaginei	minha	boca	rachar	teu	coração	quando	você	me	pegou	pela	mão,	tu	queria	me	foder	
por	cima	desse	xale	estendido	no	chão,	colocar	meu	cu	aí	para	poder	melhor	chupar	minha	buceta,	
tu	 queria	 que	 a	 gente	 ficasse	 aqui,	 deitadas	 um	 tempão	 relendo	O	 corpo	 utópico	de	 Foucault,	
esquecemos	de	morrer	acampadas	sapatão	num	canto	de	estacionamento,	o	rio	por	baixo	
você	quis	que	a	gente	se	banhasse,	em	torno	de	nós	só	tinha	mulheres	exemplares	que	queriam	só	
transar	juntas,	para	sentir	a	emoção	vivaz	das	respirações	de	umas	sobre	as	outras		
você	desabotoou	minha	camisa	sem	me	pedir		
	
eu	conduzo	minha	mão	até	as	raras	lágrimas	de	alegria		
espera(va)	na	entrada	minha	mulher	em	maiô	branco		
	
eu	me	acreditava	 ínfima	átoma	transbordando	de	alegria,	a	 latinha	grande	como	teu	punho	na	
minha	vagina,	minhas	lágrimas	que	se	uniam	à	tua	buceta	numa	viagem	deliciosa	de	um	vale	de	
descida	de	calçada,		
tu	 recitava	 poemas	 vulgares	 e	 eu	 te	 admirava,	 o	 isopor	 descansando	 um	 pouco	 mais	 longe,	
embaixo	do	teu	lombo,	tuas	duas	palmas	ambiciosas	de	me	foder	horizontalmente	e	depois	contra	
o	vento,	na	rua,	no	espaço	cinza	e	luminoso	do	meu	quadril,	contra	a	luz	da	tua	boca	que	escorre	
cabuloso	contra	os	tecidos	você	se	enfia	mais	longe	como	se	fosse	sentir	o	gosto	da	paisagem,	as	
deusas	reunidas	em	torno	de	
chopes	atrevidos,		
subordinadas	ao	pior,		
você	fede,	tua	buceta	fede,	daí	que	eu	gosto	de	cheirá-la	completamente,	meu	nariz	todo	dentro	
	
o	primeiro	sarau	aconteceu	no	começo	da	primavera,	tratava-se	de	um	bar	clandestino	em	torno	
das	plantas	invasoras	como	nós,	transbordando	de	alegria,	instintivas	e	catarrentas,	gladiadoras	
modernas,	shorts	curtos	demais	que	marcam	as	coxas	e	o	púbis	apertado	demais	

	

depois	tua	pélvis	estirada	sobre	o	meu	rosto,	meu	indicador	mostrando	a	lua	se	soltando	do	céu	
azul	muito	claro	quase	laqueado,	eu	engoli	a	bebida	contra	a	boca	do	metrô,	você	me	insultou	e	
pediu	pra	eu	ir	embora	de	casa		
só	que	cada	uma	queria	foder	mais	forte	esperando	que	a	noite	escurecesse	ainda	mais,	e	que	a	
morte	calçasse	chinelas	brancas,	que	Violette	Leduc	transe	com	Simone	de	Beauvoir,	as	solas	lisas	
e	imaculadas	como	se	ela	só	pisasse	em	roupa	limpa	
	
delirante	eu	aceitei	meu	rosto	contra	o	chão	que	você	me	afoga,	e	que	a	gente	se	misture,	foi	alegre	
e	não	foi	triste	na	verdade,	foi	como	gozar	de	filosofia	contínua	que	confortaria	o	movimento	da	
existência,	era	só	como	sempre	se	sentir	vivas	e	humildes	e	poetas	de	caixa	de	sapato	sob	a	cama	
que	contem	tesouros	e	lembranças		
	
eu	levantei	meu	rosto	lado	diurno,	e	meu	rosto	preso	na	sua	bunda	benevolente	e	redonda,	eu	
senti	o	gosto	da	vida	toda	que	escorria	diretamente	do	seu	buraco	da	frente,	eu	bebi	de	grandes	
goles	a	origem	da	minha	alegria		
	
-	o	que	você	aprendeu?	
-	o	que	eu	sempre	soube	
	
Isabelle	que	deflora	Thérèse,	seus	dedos	que	sobem	enquanto	cada	uma	curva,	Violette	por	cima	
	



se	estivesse	de	dia	 e	que	eu	 tivesse	que	descrever	 a	 literatura	que	eu	amo,	 eu	diria	que	ela	 é	
putaçera	e	evanescente	como	teu	sexo	desdobrado	em	plena	luz	do	sol,	cada	gancho	poético	no	
sentido	que	nada	faz	sentido	a	não	ser	por	um	agenciamento	aritmético	de	palavras	plebeu	e	de	
uma	 febre	 erótica	 forte,	 o	 corpo	matriz	 e	 as	 cicatrizes	 de	 uma	 vida	 próxima	 do	 fim,	 o	 ventre	
achatado	e	quente,		
	
eu	recitava	meu	corpo	sobre	o	seu,	eu	banhava	meu	ventre	nos	arums	do	ventre	dela,	eu	entrava	
numa	nuvem.		
	

Thérèse	e	Isabelle,	Violette	Leduc	
Morta	de	fome,	Violette	Leduc	

 

Anotação	à	mão	de	Kathy	Acker	no	The	Newly	Born	Woman	de	Hélène	Cixous	e	Catherine	Clément	



--	“comedora	de	cu	e	feiticeira”  
 

O	 desejo	 forma	 toda	 escrita	 protege	 teu	
desejo																							Eu	nunca	quis	ocupar	menos	espaço	ao	contrário	eu	
sempre	quis	fazer	uma	literatura	que	se	espalhasse	e	durasse	dias	como	o	cheiro	de	cerveja	seca.	
É	preciso	se	lembrar	que	tudo	é	sempre	emprestado	dos	outros,	o	professor	disse,	“mulheres	
têm	mais	facilidade	do	que	homens	para	serem	publicadas”,	então	nós	dissemos,	“nós	queremos	
uma	escrita	tão	grande	que	todo	mundo	vai	notar	que	você	tá	roubando	da	gente”,	a	autoficção	é	
um	 oxímoro	 que	 exagera	 e	 enfatiza	 o	 que	 a	 literatura	 ou	 a	 arte	 sempre	 foram	 –	 uma	
produção	autocentrada	–	mas	no	mínimo	interessante	na	medida	em	que	ela	testemunha	
de	uma	época	e	de	uma	singularidade.	A	história	de	como	nos	achamos	umas	às	outras:	nós	nos	
demos	 conta	 que	 todas	 nossas	 amigas	 estavam	 escrevendo	 assim,	 mesmo	 que	 a	 gente	 não	
soubesse	antes	porque	a	gente	só	conversava	nas	festas.	É	experimental	tudo	o	que	questiona	
ou	incomoda	a	forma	narrativa	tradicional	a	fim	de	acionar	a	leitora.	Você	vai	saber	que	tá	
bom	quando	ele	te	copia	e	esquece	que	vocês	tinham	conversado	a	respeito,	a	gente	não	tá	nem	
aí	pra	história	contanto	que	haja	o	sensível	PEGA	NA	MINHA	BUCETA	é	importante	
falar	de	sexualidade	de	maneira	sincera	e	crua,	porque	o	que	chamamos	pornografia	é	o	mais	
próximo	que	existe	do	que	eu	sinto	o	tempo	todo.	O	plágio	é	bom,	é	preciso	ficar	atenta	para	
que	ele	seja	usado	para	fins	políticos,	dê	apenas	coisas	que	você	quer	que	sejam	roubadas	para	
as	 pessoas	 que	 você	 gosta,	 ou	 dê	 textos	 para	 as	 pessoas	 com	 quem	 você	 quer	 foder,	 outras	
escultoras	e	ladras	e	fems	bêbadas	ou	medicadas.	O	poema	é	o	lugar	da	reviravolta	no	sentido	
em	que	ele	pode	tomar	todas	as	formas,	esquecer	a	narrativa	e	mudar	todos	os	seus	“Eus”	para	
“ela”,	os	gêneros	se	misturam	alegremente,	o	que	conta	são	as	vozes,	esmurre	espaço	para	as	
vozes	que	contam	menos	do	que	outras,	menos	do	que	a	sua,	a	poesia	não	responde	a	nenhum	
sistema	de	mercado,	 faça	todos	os	dias	sem	contrato,	seja	engraçada	e	divertida	e	escreva	
coisas	que	incomodam,	ele	disse	“seu	trabalho	é	engraçado	mas	você	já	pensou	em	escrever	algo	
inteligente?”	e	nós	achamos	que	ele	não	deve	rir	muito	e	provavelmente	odeia	latinha	de	skol	na	
rua	cercada	de	sapatão,	a	poesia	pode	servir	para	pegar	tuas	amigas,	sim	ME	COME	ame	
sincera	e	totalmente,	não	ceda	ao	medo.  

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


