
Reparei  em  como  tenho  a  mania  de  criar  novos  hábitos  do  nada,  atribuir
significado a eles, impregná-los de sentido e não conseguir abandoná-los. Ultimamente
parei de encher as garrafas com água. Agora uso uma única garrafa que deixo meio cheia
no congelador. Assim, a água que fica dentro congela e eu só preciso colocar um pouco de
água natural e sacudir pra ter água gelada. Às vezes, antes de dormir, encho a garrafa
demais e pela manhã o gelo tapa a boca da garrafa. Tentei uma vez quebrar a passagem
congelada  com  uma faquinha  de  serra  -  sem  sucesso  -  ao  passo  que  a  água  natural,
molinha, liberou passagem. 

Água no hermetismo é emoção. 

decomposi ãoç

A insônia essa noite veio me visitar. Pensamentos em turbilhão que eu nem consigo
lembrar. Queria ter acordado cedo e ido pedalar. Ainda deitada,  rolei o instagram e
nada.

Há  alguns  dias  reparei  que  venho  jogando  um  jogo  antigo  e  perverso  com  as
plantas: ir deixando-as sem água para ver até quando aguentam. Quem me conhece sabe
como  eu  gosto  de  plantas,  elas  cuidaram  de  mim  na  pandemia.  Mas  vejo  que  estou
espelhando a forma como tô me sentindo. 

decomposi ãoç

Outro dia me masturbei pensando em T. E foi esquisito perceber as hierarquias
dentro de mim se moverem e encontrar T. nesse lugar. Mas era saudade e desejo de uma
coisa muito específica. T. em cima de mim, comendo minha boceta —- que não existe - com
seu pau - que não existe - de um jeito que só a gente fazia e só a gente se entendia - sem
precisar  de  nenhuma palavra.  A  gramática  que  se  constrói  na  intimidade  faz  muita
falta. Sou uma das únicas duas pessoas do mundo que falam essa língua que nasceu entre
a gente. Pra quem vou enviar vídeo de gatos? Com quem vou comentar sobre o trânsito
astrológico? Com quem vou cozinhar o suflê de espinafre da minha mãe sem aquele molho
branco de castanha de caju que tu fez? Com quem vou desabafar sobre as dificuldades de
ser trans, de não ser branca, sobre os absurdos que os indígenas sofrem enquanto nos
pintamos com jenipapo e fazemos planos pra hackear o cistema e nos reconectarmos com a
natureza? Que saudade da nossa conchinha, Varda deitada nas minhas pernas…

Hoje não me masturbei. 

bioestabiliza ãoç



Sinto que, por muitas vezes, lidar com o fim, essa transformação que a gente chama
de  fim -  mas  também é  começo -  é  como  lidar com fantasmas que  nos  atormentam.  E  a
obsessão que é se agarrar ao passado e depois o desespero que nos leva a querer esquecer
são filhos da consciência de que esqueceremos. Nesse momento, antes de escrever estas
linhas, me deparei com um lindo poema se formando em minha cabeça, mas ele se perdeu
entre o acender a luz e o deitar a caneta sobre o papel. Da mesma forma que seu rosto tem
desvanecido em minhas memórias, levado pela correnteza dos dias. Seus trejeitos, as suas
pausas e o jeito que você preenche seus turnos de fala enquanto pensa, as coisas que mais
fazem  de  você,  você,  sabe?  Aquela  coisa  da  idiossincrasia.  Hoje  me  pego  acessando  a
recordação de uma foto pra lembrar do teu rosto. Outro dia, vasculhando fotos para esse
projeto, vi em uma foto a tattoo das tuas costas – eu já tinha esquecido que ela existia. 

Fico  me  perguntando,  com  o  que  é  que  eu  tô  lidando,  afinal?  Com  alguém  que
respondia à projeção que eu criei, nutria e tinha em minha mente? Estou lidando com
minha própria solidão? Será que era isso que você queria, que eu esquecesse? Que nossa
relação fosse resetada? Você tá me debugando?

Reli  algumas  de  nossas  últimas  conversas  – das  quais  também  já  tinha  me
esquecido. Reparei que você sempre perguntou se eu tava na terapia. Vejo seu amor nas
pequenas coisas - ao menos seu cuidado. Acho que a última vez que você perguntou isso eu
respondi que estava pedalando sem as mãos. Você não entendeu e eu disse que era zueira,
mas não era.

Pedalar sem as mãos sempre foi um sonho pra mim, sempre invejei quem passava
pedalando sem as mãos. Aproveitei esse Stellium - aglomerado planetário - em Peixes com
Urano em Touro pra praticar.  Aprendi,  no domingo em que conheci uma cigana que me
inspirou e me deu vontade de viajar, pedalando chapada voltando pra casa  – eu estava
muito feliz nesse dia. Ah! Foi no dia que te enviei uma foto do meu isqueiro amarelo - que
trouxe de nossa viagem a São Tomé das Letras - e o de Gabi, rosa, compondo perfeitamente
a tua paleta, aquela em que Marina Sena se inspirou.

Desde esse dia, venho pedalando sem as mãos. É uma forma de revisitar o gosto da
liberdade que eu sentia quando com 7 anos no Habitacional Turu, em São Luiz – só conheço
do Maranhão, oxe! – pegava minha bicicleta aos sábados de manhã e saía pra me perder no
bairro. Também tem um lado sombrio, né?  Acho que o TDAH, ou o que quer que eu tenha, não
me facilita meditações paradas. Pra mim, sempre fez mais sentido o movimento – desde o
templo budista. E, assim, vou praticando uma espécie de respiração e de Temperança entre
as pedaladas. Nem forte nem fraco demais, mantendo um eixo. Acho que é um exercício pra
aprender a deixar as coisas írem, seguirem seu fluxo ou eu aprender a entrar no fluxo
das coisas sem a necessidade de assumir o controle. 

Ah! A parte sombria, né? Acho que é essa corda bamba entre pulsão de vida e morte
que, afinal, é o que chamam de vida. Esse desejo de desaparecer, de morrer. Isso tudo é o
desejo  do  eu  superior  compreendendo  a  necessidade  do  ego  morrer,  mas  o  ego  é  tão
miserável que prefere matar o indivíduo a deixá-lo em paz. Enquanto não SOLUTIOnamos
ou calcificamos, sigamos. 

bioestabiliza ãoç



Sexta, 15/04/22 

Sexta-feira Santa(?), Marte entra em Peixes. Como diz Olivia Bayton, em  Luz da
Noite, no álbum “Corra o Risco”, “Paro e me despeço do futuro”. Talvez muito do luto de um
fim de ciclo seja justamente esse: se despedir do futuro. Há quem cante a saudade do que
não  viveu.  Os  planos  que  construímos  vão  se  tornando  trilhos,  caminhos  a  serem
percorridos.  Um  frio  na  barriga  no  instante  logo  antes  do  trem  descarrilhar  e  o
desespero que estremece os ossos entre o momento que as rodas perdem o contato com os
trilhos e o trem tombar ao chão  nossos toques descarrilhando, teus olhos como faróis…
acesos vendo eu, trem correndo em sentido oposto.

Eu  lembro  de  estremecer  por  dentro,  meu  corpo  sabia  o  que  viria  antes  de  eu
entender, talvez eu não quisesse acreditar  Me agarrei a palavras, planos, projetos,…
quando tudo o que importa é o presente. O corpo é sábio o suficiente pra saber o que o faz
bem, a energia não mente, te senti transmutando de fase, tua presença incontestável foi
sublimando, você foi ficando etérica. 

Hoje  tua  presença  continua  me  acompanhando.  Uma  presença  que  a  gente
ressignifica na ausência. Hoje foi dia de haircare – que é o skincare das leonines, né?
Eu, que faço no poo, abri a caixinha de cuidados que você me deu de aniversário. Usei o
condicionador sólido que você fez com manteiga de cupuaçu – o único que desembaraça meu
cabelo e tira todos os nós. Arranquei todos os nós que pude, até um  dread que tava se
formando sozinho, tipo um dread maduro, sabe? Foi um longo banho, daqueles que não dá
pra tomar todo dia. Pra mim, o chakra da coroa tá ligado ao cardíaco. Me ensaboei com o
sabonete de argila que você fez com a argila que coletou e peneirou no sul da Bahia.
Esses dias evitei de usá-lo pra não esfoliar a tattoo que tá terminando de cicatrizar.
Aquela do braço que fiz num ritual de somatização da dor e que, pra mim, representa eu –
serpente  – trocando  as  escamas  da  pele.  Descobri  que  existe  uma  palavra  pra  isso:
Ecdise.  Te  vejo  em  toda  parte,  sabe?  Tirando  os  nós  do  cabelo  com o  pente  fiquei  me
olhando no espelho, aquele espelho de bordas laranjas – que parece com o seu de bordas
rosas – que eu comprei no mercadinho azul em Itamaracá perto da tua casa. O mesmo local
onde comprei a bacia vermelha onde coloco pipoca – vício que adquiri contigo. Não sei se
agora sinto mais ou menos a tua presença. 

bioestabiliza ãoç

Ontem  Júlia Hansen (@julia.c.hansen) me  fez  chorar.  Explico:  acordei  e  vi  uma
postagem dela no  feed - uma foto muito bonita e engraçada dela numa cachoeira, numa
mata incrível com um doguinho, mas toda empacotada, com uma legenda que falava sobre
um verso do tempo dela - que também é da minha época - "And isn't ironic, don't you think?"
E aí eu tomei o meu café assistindo o clipe de Alanis, lembrando da gente assistindo o
filme do  google juntas,  doces alegrias,  leves,  que vivemos.  Caí em prantos.  Mas hoje,
diferente dos dois últimos domingos, eu estava decidida a não ficar na fossa. Comecei a
trabalhar  na  encadernação  dos  cadernos  que  estou  fazendo.  Meio  dia  terminei  de
costurá-los. Fui pra rua, vendi alguns. Foi bom. Voltei pra casa bem. Com um misto de
alegria e esperança. É muito bom se permitir sonhar. De quinta pra sexta sonhei com
Brisa Flow - apenas. Um sonho colorido, etérico, em que ficamos de muito chameguinho. Foi
engraçado acordar e constatar isso. Bem reconfortante também, coração quentinho, sabe?
Ontem, antes de dormir, entendi que é disso que eu tenho sentido falta. Um chameguinho
cheio de afeto, talvez um safarinho, mas entendi que o sexo não é uma falta. Meu orgasmo
continua seco, mesmo não tendo tomado hormônio na Lua Cheia em Libra. 

bioestabiliza ãoç



Tenho te visto com mais frequência nos  stories nos últimos dias. E agora você
também aparece nos stories de Mandi. Confesso que senti uma miscelânea de sentimentos -
da alegria por poder te ver à inveja por ela estar ao seu lado, da insegurança de te ver
diferente ao desconforto de me sentir perdida, da esperança de você resolver pendências
à expectativa de, quando a gente se vir, eu não te despertar mais gatilhos. Confesso que
entendo agora o que eu mais desejo - que a gente precise e possa se conhecer novamente.
Precise porque já não sejamos as mesmas. Possa porque estejamos em condições de fluir
novamente  por  qualquer  coisa  que  exista  entre  nós,  sem  o  peso  da  centralidade
monogâmica ou a responsabilidade de cuidar de uma pessoa com a mente estilhaçada e a
autoestima no chão. Espero estar mais forte pra te reencontrar, quando quer que seja.
Que  esses  dias  sejam  festivos,  que  os  encontros  sejam  potentes,  transformadores,
profundos, leves, alegres. Sinto saudade de você, sempre. Mas acho que eu já caminho com
minhas próprias pernas, sabe? Um pouco cambaleante, talvez, mas eu não preciso pensar
em você pra tomar minhas decisões. Queria pedir desculpas pelo peso, pelos surtos, pelo
cansaço. Espero que você não devolva nossas algemas da tuft (@tuftsquad) e que ainda
possamos usá-las muito.

humifica ãoç

 

Ontem cê me cedeu a autorização pra publicar as fotos em que você aparece. Fui
pedalar no fim da tarde me sentindo muito satisfeita. Feliz. As postagens que você fez
durante o dia foram como portais me deixando ver coisas que aconteceram durante esses
dias.  E  só  eu  sei  que  quanto  menos  cê  posta  mais  profundo  foram  os  encontros  e  as
vivências.  Fiquei  feliz  também  por  estar  me  sentindo  leve,  por  ter  percebido  e
compreendido como essa viagem te fez bem. Espero que tenha te curado ou ajudado nesse
processo  todo  ou  nos  outros  que  te  atravessam...  Durante  a  pedalada,  percebi  que  eu
estava confiando demais na bicicleta - que está precisando de manutenção. Eu me sentia
como se tudo bem morrer, pois seria um ciclo concluído. Estar destemida revelou algo
sobre o que eu buscava com esses escritos: um final feliz - o que na prática seria algo
como um final quando eu estivesse feliz. À noite, tua postagem no aeroporto me fez achar
que era coincidência demais você voltar 30 dias depois do último dia que nos falamos, 23
dias depois que tentei aquela chamada e no dia em que quebrei o silêncio pra pedir a
autorização.  Deveria  ser  um  sinal,  quem  sabe?  Respondi  ao  storie de  T.  dizendo  que
poderia buscá-la no aeroporto, faria pipoca, dormiríamos com a luz vermelha que ela
gosta.  Prometi que seria suave na interação e na transição de  atividades.  Mas T.  ia
chegar de madrugada, já tinha onde ficar. 

Dormi com a luz vermelha acesa.

humifica ãoç

Hoje o dia amanheceu esquisito, foi difícil dormir, minha mente estava acelerada
com a expectativa da tua chegada. Durante a manhã, o mal-estar foi tomando conta de
mim. De repente, o desespero se instalou com a perspectiva de você voltar a morar em BH.
Entrei numa dinâmica de choro visceral que foi descendo pela minha cabeça e doeu até
minhas entranhas. Perdi o fôlego. Lembrei de que Mandi disse: "nos dias difíceis ir pro
corpo".  Tentei um banho de cabeça que deu uma aliviada até eu entrar em prantos no
chuveiro. Decidi dar um mergulho no mar, conversar com Yemanjá, magnetizar a corpa que
não entrava no mar há não sei quanto tempo, provavelmente mais de um mês. Talvez a
última vez que eu entrara no mar tenha sido em Itamaracá naquele dia em que tirei a foto
do coqueiro em frente a tua casa ao pôr do sol, no nosso último fim de semana juntas. 



"Odoyá! Por que, Yemanjá? Eu te pedi pra levar um amor e me trazer outro. Por que
tu me trouxe um que me atropelou? Pra eu não ter dúvida que na vida amei? Pra eu saber o
que é amor? - até senti vontade de pedir pra ela voltar, mas não é sobre influenciar no
arbítrio de ninguém - Eu só quero ficar bem, eu só quero ficar bem, eu só quero ficar
bem."

Tomei um coco. Voltei pra casa. Chorei mais um pouco. Hoje tenho aula para dar às
17h. Posso chorar até 16h30. Às vezes os afazeres me ajudam a não desvanecer. Outras
vezes eu só queria poder desabar. Hoje foi um desses dias.

Ah!  Ontem  conheci  uma  música  linda  que  me  fez  chorar  na  voz  de  Galvoão
(@galvoao), bruxona musical com quem conheci Olivia Bayton. A música de que falo se
chama Recado para um amigo solitário, de Paulinho Pedra Azul. Na voz de Galvoão ficou
mais bonita, mas, se puder, escute. 

humifica ãoç

(Mote)

Enquete 

Você já contou os dias que conseguiu evitar falar com alguém? 

Resultado
Eu sim. 23 dias. 
- J. Hansen 

composto líquido

Dan arç

Tenho procurado aprender a dançar sozinha.
A enxergar o vazio não como uma falta,
Mas uma abertura por onde ocorre a troca, 
Por onde me nutre a vida  …

composto líquido



Transbordar (6/2/22) 

ao teu lado,
não conseguir dormir
encantada
ver 
não teu potencial
ver tua potência
tua existência
me afeta
me acolhe 
com afeto
espelha minha verdade:
contigo reflito
sobre minha identidade 
tensiona meus limites
me faz
Trans
bor
dar. 



Saturno 

o peso do tempo
o limite
a fronteira
a borda do mundo
o espelho
que nos pressiona 

camadas de montanha
torres de água
inúmeros castelos
tirando nosso ar
pressionando nosso peito
o relógio que não para
nem pra descansar 

mas é o tempo que permite
por ele navegarmos
e nossa dor compostar



Solve I

de frente pro mar
as imagens da água
se dissolvem

calo meu cora ãoç
escuto ecos de saudade
borbulham imagens

frente a tantos mares
não tenho pra onde fugir
memória é água
e eu contigo estive aqui
— já nem sei o que é verdade —

Solve II

às tardes
meu peito submerso
arde
transbordo pro mar
pra não sufocar

no mar
não há silêncio
mais ensurdecedor
que a agonia
da saudade

Solve III

memória é água
tempo é areia

amar é bom como ir à praia
perceba

ruim é voltar pra casa
melada de areia



O que leva a Brisa com suas mãos vazias? 

a Brisa não levou a saudade que sinto 
do jeito que você mordia minhas costelas 
o tom da tua voz de bom humor 
o jeito que você olha pro lado quando tá pensando o que dizer 
nem aquele detalhe que me agoniava 
e hoje só sinto falta 

a Brisa não levou as fotografias, 
nem os bilhetes que cê foi deixando por aqui 
- semeando - 
a Brisa não levou os frutos, as árvores densas, o coqueiro na frente da sua casa 
não caiu 
não me levou a lembran a de que goiaba é tua fruta favorita toda vez que vejo goiabas ç

a Brisa me levou a contagem dos dias sem te ver 
mas não minha vontade 

a Brisa me levará 
talvez ao pé do maior cajueiro 
do mundo sequoias que desafiam 
os céus baobás ancestrais 
para eu poder comparar 
com o que brotou aqui 
em meu peito 
nossa casa 



Madrugada adentro

horas e horas 
madrugada adentro
lustrando reminiscências
- opacas - 
da textura da tua pele
teus sinais
teus pelos
escamas

eu desejando
te habitar
e fazer dos teus cheiros
novamente meu lar

carinho nos pentelhos
decalcar tua carne
como quem desenha tatus

tua pele palimpsesto
em camadas de significados 
me perco
em silêncios que poderiam dizer 
tudo
o que me resta é calar

se permitir
sentir paz
em uma noite de ter aç
abrir um vinho

manhã de domingo
esticar a pregui aç
render mais um pouquin
sem se importar
se tem sol
se dá praia
tua água é salgada
madrugada adentro



Proposta desajustada

Arueira
a for a do tatuç
as palavras que você mira

erotismo
papoula cachos 
sorriso despreocupado
surge tão simples
a gente não se preocupa

não imaginei que houvesse uma versão
de você que fosse tensa
preocupada
e que não conseguisse sorrir
me comer ou conversar 
como se fôssemos estranhes
e não soubéssemos
que nossa conchinha foi considerada a melhor do mundo em 2021
tá no guinness 
nos registros akáshicos

a argila de tantas cores
ritual 
ano novo cósmico
você tirou minhas máscaras
busquei uma persona
eu sempre achei que eu tinha que ser mais
agora penso que talvez
se eu fosse mais quieta
não te afastaria 
com minhas feridas
com minha loucura

uma tarde deitadas na cama
você lendo
eu escrevendo
sem te incomodar
seria tudo que eu queria
agora
ser tua empregada
cuidar da tua casa
pra você trabalhar
ser tua mulher
tua namorada
fazer o teu café
teu almo oç
teu jantar
massagem no teu pé
e se você deixar
um xêru no cangote



quando a gente se deitar
aceitar o teu afeto
respeitar o teu espa oç
não querer simbiose
durmo até em outro quarto
sem peito apertado
com a cabe a tranquilaç

dor não é lastro de amor

o que eu quero
é uma vida sossegada
com gosto de fruta na rede
e mais nada



Cuíer Paradiso Revisitado

hoje sonhei contigo

eu voava no teu colo
medo era uma palavra que não existia
a gente não precisava de prote ãoç

quando eu acordei

entendi
que tudo bem você ir
eu é que não estou pronta

e os projetos que fazem meus olhos brilhar
são os que sinto você ao meu lado
como se contigo andasse o caminho

pedalasse o país inteiro
visitasse o futuro
construísse um passado

se eu pudesse te transformar em fuma aç
e te fazer voltar pro meu peito
preencher nosso quarto 

te tomar quente
um café que não fosse caboclo
jogar fora o celular

hoje fritei mortadela

em honra à tua vó
embora não pare aç
honrar não é concordar

hoje acendi um cigarro

entendi minha vó
que me apresentou poesia
e fumou a vida toda
lembrando de um amor



Linguagem de afeto

levantar às 5h da manhã

pontualmente

colocar ra ão pra Vardaç

sem você acordar

eu te admirar dormindo

perder a hora 

você lendo na sala

café passado

nenhuma palavra 

em nossos olhos

brilhantes

poesia 

recitada

em sorrisos



Menu

café na garrafa térmica

caneca rosa de ágata

banana com ma ã e granolaç

guacamole com torrada

tapioca bolo de rolo pão de queijo

hambúrguer de grão-de-bico

repolho roxo refogado

com goiaba shoyu

feijão-fradinho com amendoim 

baião de dois com coco 

leite de coco dendê farofa pimenta

moqueca de banana-da-terra

strogonoff de mangará [roubado na estrada]

jacalhoada de jaca verde colhida

no parque municipal salada premiada

no jantar em família suflê 

de espinafre molho branco 

de castanha torrada pipoca 

carménère chardonnay

esfiha azeitona preta

bruschetta tomate cereja orégano

falafel patê solar fermentado

gin com tônica limão

quem me dera repetir
qualquer dia desses
que hão por vir



Guia

parque municipal joia

incrustada no concreto o afeto

viaduto como cartão postal

da tua perna

mirante pra cura

que veio antes da fenda

da fresta ser tomada pela sombra

da minha arrogância me derrubar 

do quinto andar

eu vi o mundo ao teu lado

inda lembro

que tudo brilhava



O mais importante 
ou depois de 7662 palavras e 42850 caracteres

de todas as imagens
e de todos os poemas
que eu poderia escrever
pensando em ti
ou para ti
eu entendi
que o mais importante 
era calar
fazer de meu silêncio poema
e te escutar



23/06/21 

Fogueira. 
Nosso primeiro encontro aconteceu em uma fogueira clandestina de São João, em Recife, 
após uma prainha. 

23/06/21 

Óculos. 
Nossos óculos de conchinha sob a luz vermelha que não era a dela, era minha. 

03/07/21 

Plantas refletidas no café com borda rosa. 
Manhã  do  Aniversário  de  T.  Minhas  plantas  estavam  felizes  na  janela  enquanto
tomávamos cafézin nas canecas de ágata rosa que T. leva pra toda parte. 

03/07/21 

Entardecer na praia de Calhetas, litoral sul de Pernambuco. Eu e T., cerveja com fritas. 

23/07/21 

Jacumã (PB). Uma vela e uma "quantidade moderada" de pipoca. 

24/07/21 

Praia de Coqueirinhos (PB). Último dia do ano Kin. Brincando nas falésias como ruínas
pós-apocalípticas onde encontramos argilas, terra boa pra plantar o cuidado, o afeto e
o amor. 

25/07/21 

Minimarmita de cuidados. Presente que ganhei de aniversário, no dia fora do tempo! 

26/07/21 

Varda exausta na mudança para Recife. 

1°/08/21 

A sorte de um amor tranquilo, em Recife. 

05/09/21 

Vista do pôr do sol em Bonito (PE) de dentro de nossa barraca de camping, no feriadão de 7
de setembro.

29/09/21 

Duas semanas após minha demissão e após T. dizer que precisava de espaço. Varda estava
muito linda nesse dia. 



12/12/21 

Uma cerveja antes do almoço esperando tropeiro mineiro no Bar da Lôra, na Raulzona, BH.

19/12/21 

Viaduto Santa Tereza do Parque Municipal de BH. Coletamos jaca verde para a nossa ceia
de natal. 

23/12/21 

Pôr do sol em São Thomé das Letras (MG), o lugar que não deve ser visitado. 

12/01/22 

Mural em Libras: S-A-U-D-A-D-E, no bairro da Saudade. Última noite em BH. 

13/01/22 

Mural do Cura Art e bloco B do Edifício JK ao pôr do sol em BH. Vista do apartamento de T. 
Se essa imagem fosse um arcano maior do Tarot, seria o arcano XVI. 

02/02/22 

Dia de Yemanjá. Praia de Boa Viagem, Recife. Encontrei esse ramo de arruda que trouxe do 
sítio da família de T. (MG) dentro do caderno e escrevi essas palavras ao lado dele. 

04/02/22 

Ewá em Itamaracá (PE) e o coqueiro guerreiro ao pôr do sol em frente à casa de T. Nosso
último fim de semana juntas. 

06/02/22 

Na  madrugada  de  nossa  última  noite  juntas,  acordei  com  Varda  deitando  em  minhas
pernas, sob a luz vermelha de T. 

13/03/22 

Dois isqueiros me lembram de T. Eles compõem a paleta de cores de T. que Marina Sena
copiou. O isqueiro amarelo eu achei e trouxe de São Thomé e o rosa é de Gabi. 

11/04/22 

Que saudade de coletar mangará — coração de bananeira  — com T. 



Este livro foi compostado no outono de 2022 como projeto de Pérola Pessoa para o
curso  Dobras  de  Si  (@dobrasdesi)  em  parceria  com  a  Lovely  House
(@lovelyhouse.casadelivros). Os escritos foram impressos em fonte Tox Typewriter em papel
sulfite 75 g e as fotos impressas em papel couché fosco 250 g. Revisão de texto, diagrama ão,ç
edi ão e Artesania por Pérola. Tratamento das fotos por Ana Francotti (@anafrancotti). ç


