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APRESENTAÇÃO

“quem se faz tempestade,
jamais caberá em redemoinho”.

quantas vezes você se analisou?
olhou para dentro?
sentiu-se morada?
percebeu-se em si mesmo e não apenas no 
outro?
quantas vezes?
quantas vezes você desaguou em você mesma, 
na perspectiva de deixar fluir a poesia do auto-
encontro?
quantas vezes tirou um tempo pra se comunicar 
com sua ancestralidade?
quantas vezes?
um lembrete:
pensar um pouquinho em você
jamais será egoísmo!

Aprovado na chamada pública de artes, cultu-
ras populares e tradicionais e expressões cul-
turais afro-brasileiras, em atendimento do arti-
go 2º, inciso III, da lei nº 14.017 de 29 de junho 
de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reco-
nhecida pelo decreto legislativo nº 6,  20 de mar-
ço  de 2020,  bem como subsidiariamente a lei 
8.666/93. “Rascunhos poéticos: me faço tempes-



tade para não caber em redemoinho” é o primei-
ro e-book de poesia da autora bicha poética que 
reúne 45 poemas e versos, dividido em três capí-
tulos, buscando promover ao leitor uma imersão 
completa nas profundezas de si mesme, através 
de suas escrevivências como bicha preta, não-
-binária, perfirérica e nordestina que, de maneira 
sutil, utilizou de suas palavras versadas durante 
todo o trabalho, como: arte, reeducação social, 
instrumento de luta e empoderamento individual 
que de maneira orgânica refletirá no empodera-
mento coletivo.

que a poesia te abrace!
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Capítulo 1 - “descolonizando e poetizando mi-
nhas próprias raízes
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1. sou minha própria aldeia

vinte
e sete.
são quase duas
e eu aqui:

atenta,
sedenta,
e sentindo
a madrugada quente.

quente como a brasa do meu cigarro bolado em 
[palha de milho seca,

quente como algo que eu não queria pôr no 
[poema,

mas insisto,
quente como eu.

…

sou fogo e vento,
sou terra e água,
sou todos os elementos 
reunidos em um templo que chamo de corpo.

sou índia,
sou pajé,
sou minha própria aldeia
dentro de mim.
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2.

pretinha,
a solidão te preteriu?
não se preocupe, meu bem, 
é que teu eu te preferiu 
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3. poema de sexta a noite

queria dizer: sextou,
mas o racismo não deixa

acordo mais uma vez com a certeza
que tenho de matar um leão por dia
para não ser a próxima vítima
do projeto racista chamado necropolítica.

me deparo, às 7 da manhã,
com um vídeo mostrando um ato racista.
na minha cabeça sobe um ódio,
ao mesmo tempo que naturaliza
o pensamento:
é apenas mais um branco
fazendo “branquice”.

se engana quem pensa
que só o estado nos mata.
a sociedade foi culturalmente ensinada a nos 

[exterminar,
a condicionar nossos corpos à subalternidade,
a entender que somos ameaças
quando, na verdade,
a ameaça sempre esteve do lado oposto.

somos diariamente marginalizados,
estamos geograficamente afastados,
criando quilombos,
sobreVivendo nos guetos,
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construindo um mundo possível
com a visão de quem vem dos guetos,
fazemos guetos possíveis,
por isso,
viva o gueto!

não voltaremos para o quarto de despejo
que vocês intitularam como quarto da empregada,
não iremos compactuar com uma lógica que nos

[fere
e diariamente nos mata.

não vamos desistir enquanto não virmos
os Black Kings,
as Black Queens,
e as Bichas Black tudo no poder.

não queremos domar brancos,
não queremos ser melhores que brancos,
mas enquanto o racismo for apenas utopia,
como já disse emicida:
só paro quando a gente for chamado
de colonização reversa.

https://www.instagram.com/emicida/


18

4.

entenda:
a quebrada é a base!
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5.

sinto muito informar,
mas o racismo nunca foi problema de preto,
sempre foi problema de branco
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6.

quando tudo passar,
eu só quero café,
abraços apertados,
um amor do lado
e gente preta reunida.
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7. território conquistado

o alarme do celular despertaria 07:10
o biológico despertou 05:40.

é normal, comum,
estar de pé antes do esperado?
ou não?
pra mim é apenas a vida
de quem, mesmo “parado”,
teve que avançar,
correr,
conquistar
pra comer
e não dançar.

quem dera eu
que fosse a dança
que eu dançava
quando criança na sala de casa.

a sensação é que o dia precisava ter
bem mais que 24 horas
para eu poder ter tempo de fazer tudo
e, se desse, mais um pouco.

mas tinha esquecido: eu,
pobre poeta,
que era eu,
pobre menina,
que precisava de tempo.
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agora
me dou tempo necessário
para seguir firme no corre
e quando eu chegar no topo do pódio,
eu mesma entenderei,
que uma preta no topo
nunca será sinônimo de privilégio,
e sim,
território conquistado!
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8. seja chave

embriago-me
de bons momentos,
por vezes coletivos,
mas quase sempre individuais.

procurei o boteco mais próximo,
tomei uma dose de amor próprio.
desde então percebo que meu desaguar
é realizado em um local inimaginável.

local esse
que, na sua maioria das vezes,
foi trancado com cadeado sistêmico
para que eu não tivesse acesso a mim.

reconheci-me bicha preta.
tornei-me bicha chave.

tô abrindo meus próprios portões.
hoje não só disputo a escrita,
como também, corações.

agora
pretendo viver de poema,
pegar o meu money
e investir em ações.
peguei o que pra ti é sacrilégio
para tentar faturar uns milhões.

agora, chora.
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9. fortaleza

de onde vem?
como surgiu?
quem vos disse?
quem informou a você que sou essa fortaleza toda?

você acredita em conto de fadas?
ou no conto da carochinha?
pois é,
eu não!

então,
não tente comercializar
a ideia de que sou uma rocha.

não,
eu não sou,
não quero ser!
quem demonstrou interesse?
eu não!

essa capa,
que não é de chuva,
que me puseram,
eu não escolhi.

abraço-me, dizendo:
eu não optei por essa fortaleza!

decido ser mais profunda,
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virar a pele do avesso,
sentir com mais intensidade
e deixar doer,
arder,
de maneira latente,
sentindo-me vulnerável,
sabe?

hoje
só quero ser rio
e deixar transbordar...

e tá tudo certo!
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10. resiliência

preta,
como uma fênix,
nasça em meio ao “novo”,
que não é tão novo assim,
mas dizem que é.
aprenda,
não se isente da responsa,
mas entenda
que a culpa nem sempre será apenas sua.
respire...
processos coletivos
jamais darão certo
quando mudança
não for vontade de todes.
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11. ponta de lança

no meu café,
tive devaneios poéticos,
transformei em versos
para mim mesma.

(de)clamei em voz alta:
quem comigo não pode
não terá o prazer de me carregar,
não sou fardo para corações pequenos,
sou ocupação para corações gigantes.

“serei eterna tempestade
para jamais caber em redemoinho.”

sou água de rio que escorre entre as pedras,
sou gota que escorre livre pelo corpo e se permite

[fluir.

abraço-me aos poemas
escritos pela ancestralidade preta,
que é ponta de lança,
da caneta daquela jovem menina
que tem mostrado o quão podemos ser gigantes-

[cas,
ao mesmo tempo que somos pequeninas.
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12. você é imensa!

preta,

perceba sua imensidão
e veja as estruturas
que com ela se move.

você é grandiosidade,
a mais pura tempestade
em movimento.
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13. “ou você luta, ou você perde”

ei,
você
que nesse exato momento
está lendo esse texto,

inspira,
expira,
toma um banho,
deixa a energia absorvida no decorrer do dia 

[descer pelo ralo!

acALMA o coração,
faça uma viagem para dentro de você,
pega voo para suas próprias profundezas.

medita,
faz yoga,
coloca o ouvido na terra
e deixa o que os autores chamam de “pachamama”
te dizer como seguir...

tapa os ouvidos
contra aqueles que não contribuíram com teu corre,
tenha muita serenidade de entender
que não se dá ouvidos para as críticas construtivas
quando elas nunca construíram nada.

lembre-se:
você é a protagonista da sua própria história.
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então,
ou você luta,
ou você perde.
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14. preta, não desista!

ao começar o dia, preta,
reconheça-se e diga:
sou gigantesca,
sou imensa,
me faço tempestade
para não caber em redemoinho,
tornando-me tudo aquilo que um dia quis ser
e não as expectativas criadas sobre mim.

sou corpo templo,
morada de mim mesma,
vento forte,
dona dos meus próprios voos,
autora e protagonista de minha própria história.
por isso, paro,
escuto os meus silêncios
que lá no fundo só sabem me dizer:

preta, não desista!
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15. o melhor ainda está por vir

quando a poeta,
cujo o nome tem significado doce,
disse, em certa poesia:
é apenas o começo do nosso, revide!

acredite, preta,
o melhor ainda está por vir!

você não é menos,
você é mais!
faça valer a pena
a luta dos seus ancestrais!

você não é descendente de escravos,
é descendente de reis e rainhas que foram 

[escravizados
por uma casa grande burguesa.

você entendeu a diferença
ou preciso desenhar?

faça valer a pena
cada sangue derramado.
seja o pesadelo deles,
seja uma preta estudada!

nós fomos cobre,
passamos pela prata 
e hoje somos ouro,
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fazendo com que eles entendam
o real sentido
de todos os pretos no topo!
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Capítulo 2 - “sobreVivências: entre navalhas, 
purpurinas e versos”
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1.

lute como uma viada!
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2. amanhã será sempre um novo dia

ao amanhecer, persista.
ao anoitecer, não desista.
mesmo que não chegue no objetivo,
lembre-se:
amanhã será sempre um novo dia!

é dia de por o teu cropped
e sair na avenida.
vai ser dia de dar muito close,
também de gritar:
eu tenho direito a ter vida!

para de ficar viajando,
vê se aterrissa! 
sou o teu terror,
a bicha preta
que tu tanto a fez preterida.

tô me levantando
para matar mais um leão por dia e,
mesmo que você acelere o passo,
quem me guia, te pega na próxima esquina!

aqui vai ter olho por olho
e bicha de cabeça erguida:
tu nem pensa em ficar me gastando
pois é melhor pro teu tempo de vida!
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se tu tá lendo esses versos
e esperava ler frases pacíficas,
desculpa, meu bem,
sou oceano com maré alta
por conta das cicatrizes da vida.



38

3.

bichas,
se afeminar
é um ato revolucionário!
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4. bonde das bichas

entardeceu,
enquanto atualizo o feed,
o green queima,
a boca seca
a mente acesa.

tenho devaneios poéticos.
transformo pré-conceito em versos,
faço meu corpo político.
por isso, utilizo-o como quero.

o  que quero da vida,
essa decisão é minha,
na própria bíblia dizia:
tu cuida da tua que eu cuido da minha

não quero amor abusivo,
não quero pena forjada,
não quero amigo cretino,
não quero inimigo do lado.

tô fechando com quem não arrega,
tô fechando com as pretas afiadas,
tô fechando com o bonde das bichas,
com o bonde das pretas viadas!

des-Viadas,
en-Viadas,
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bem-Viadas,
de vez em quando, safadas!

só nunca na vida cuzões.
usamos o cu para outras coisas,
pretendemos furar nossas bolhas
só pra ver nosso império subir!
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5.

bicha,
seu amor vale mais
que um falo
que não fala nada.
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6.

eu não nasci essa bicha linda e maravilhosa
para ser chamada de gay!



43

7.

passiva só na cama,
na rua, antifascista. 
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8.

cuidado,
bicha brava!



45

9. na luta, no close e na fé!

mais uma semana se vai,
novos pensamentos que vêm.
procuro metodologias para driblar as estáticas,
já que os dias não têm sido tão fáceis. 

esses momentos têm me dado a sensação
de estar diariamente em uma corrida de velocidade
igual aquelas realizadas em campeonatos mundiais.
eu, a todo momento, correndo para não ser a próxi-

[ma vítima dos fatos
que têm ocorrido com corpos parecidos com o meu.

então...

só peço às forças, proteção!
e piedade às deusas que nos guiam.
que esses dias sejam leves
para quando mais uma semana iniciar,
eu esteja de pé,
na luta, no close
e na fé!
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10. palavra

que palavras você disse hoje?
já lembrou de agradecer por estar viva?

ao acordar,
lembrou que o fato de você tá aqui hoje
nunca foi sorte?
e que sim,
território conquistado!

pois é,

uma porrada de gente tombou na luta
pra você chegar aqui.

então,
agradeça,

padeça
quando preciso for,
mas não faça morada no lamento
e não coloque isso em palavras,

pois palavras
têm poder
tão forte,
que vai além do que a gente crê!

profetize
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que hoje será o seu melhor dia,
sua melhor versão
nesse dia que chegou.
você tentará ser melhor do que no outro que já

 [se foi.

transforme tudo isso em palavras
para que o uni-verso
abrace tua prece da melhor maneira.

torne-se gigante!

faça de suas palavras,
guias de toda sua trajetória.
então, repita, e de peito aberto:
tudo o que vier,
que venha com amor!
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11. mu-danças

e quando nada estiver bem,
mude!
sinta o gosto e o prazer
de modificar suas próprias estruturas.

olhe-se durante grandes períodos de tempo e
se perceba e se ame e,
se possível, faça isso,
mas faça da melhor forma!

se a cor do cabelo não mais te agrada,
pinta!
se o comprimento da roupa não te “cai” bem,
corta,
decota!
se quiser se tatuar,
risque-se
e se quiser chorar,
sorria!

deixa para chorar outro dia,
os dias já têm sido difíceis demais
para perder a vida chorando,
mude a lágrima por sorriso.

não é sobre romantizar suas dores,
mas é sobre fazer brotar novos sentimentos
e novas perspectivas de se enxergar no mundo.
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o novo tá aqui e te tirou pra dançar,
então aceite as mu-danças
e dance com a vida!
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12. sobre desabrochar

toda semente para florescer precisa explodir,
então, exploda!

se faça presente em si mesma
se sinta, se veja
se perceba
se movimente.

tente não se assustar
com o desabrochar de suas flores,
aceite de forma serena
tudo que está por vir,

pois toda flor tem seus espinhos.
então, se corte com eles
e deixe doer.
é importante também!

mas, nesse processo,

se ame,
se cuide,
se regue,
se adube,

desabroche!

deixe seu “eu” dizer quem ele é
e apenas siga...
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 13. tatuagem

um certo dia me permiti acordar
para novas automudanças, 
onde passaria a organizar em versos
minhas escrevivências e de toda minha ances-

[tralidade.

com isso,
adquiri com duas jovens
negras, mulheres, poetas,
que escrever em letras miúdas
tem efeito mais grandioso
do que as palavras escritas em letras garrafais:
é que no capslock da vida,
ser pequeno sempre foi ser gigante!

ontem um dos meus desejos
decidiu sentar na janela das realizações
e me fazer sorrir
concretizando um sonho
que não era sonho.

como assim?

ser poeta nunca foi um sonho,
pois ninguém sonha em ser poeta.
poesia não dá dinheiro,
poesia nunca encheu bucho de preto.

por isso, poesia nunca me foi uma possibilidade.
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poesia foi uma topada que dei
que me deixou tão desnorteado
que pra onde o vento soprou mais forte,
eu apenas fui.

me permiti ser poesia
a escrevinhar minhas vivências,
mas ainda busco a poeta.

porém,

desde que comecei a explorar minhas escrevi-
[vências,

permitindo-me ser poesia
para que os dias seguintes fossem possíveis,
eu sonhava tatuar um de meus rascunhos.

tatuei

para não mais esquecer
que esse vendaval que em mim habita
fez com que eu me tornasse tempestade
para não caber em redemoinho.



53

14. alice

a política do medo aumenta
mesmo tentando positivar os dias,
mas me parece que cada vez mais
fica difícil estar viva e sã.

já faz um tempo que minha caneta
tenta escrever em outras cores,
mas retorna ao vermelho.
quem dera fosse o vermelho de luta
e não o vermelho do sangue das minhas.

a poesia, mais uma vez, faltou.
a garganta entalou,
o choro escorreu,
a raiva tomou conta,
o desespero bateu...
e dói!

dói saber que, enquanto escrevo,
mais uma se vai ou é torturada.

ontem
foi alice,
hoje
vai ser mais uma
ou duas,
não sei,
quem sabe será eu?
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mas, compreenda:

isso não é apenas poema,
é um pedido de socorro!
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15. “ano passado eu morri,                           
esse ano eu morri também!”

desculpa, belchior,
mas se ano passado eu morri,
nesse ano eu já morri tantas vezes
que perdi as contas das vezes que fui a óbito.

mas como eu disse em certa poesia,
estarei renascendo das cinzas como fênix
todas as vezes que cortarem minhas asas
e tentarem me impedir de voar,

pois minha alma é grandiosa,
é gigantesca!

sangrei demais,
chorei pra cachorro,
morri no ano passado,
esse ano morri também,
mas continuo de pé.

não anularei minha alma,
não silenciarei minha voz,
como a letra da canção amarelo:
minhas cicatrizes jamais falarão por mim,
pois minhas mazelas não me definem.

não desistirei dos meus desejos,
não desistirei dos meus objetivos,
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não desistirei dos meus amores,
não desistirei de mim.

amarelo será sempre mais que uma cor perten-
[cente ao arco-íris.

amarelo será sempre mais que campanhas publi-
[citárias no mês de setembro,

pois como diria o poeta:
o amor é amarelo.

amarele-se!
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Capítulo 3 - “desaguando-me em poesia”
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1. coração batuqueiro

vendo a fumaça subir
me pego pensando...
que ficar do lado de cá
se sentindo e se amando
tem sido a melhor opção.

não arredo o pé daqui
enquanto não me provarem
que existe um lugar melhor
do que esse aqui dentro.

tô preferindo virar a pele do avesso
e dançar comigo sozinha na chuva,
tô preferindo fazer batuque no meu peito
criando melodias através de cada batida do meu

[coração.

tenho preferido ouvir as músicas internas,
aquelas
que meu corpo tem sentido vontade de botar

[pra tocar.

tenho preferido me tornar minha própria 
[engenheira civil
e tenho construído possibilidades de ser corpo-

[-residência,
eu tenho me tornado morada!

e para aqueles que decidirem partir,
a porta da rua é serventia da casa!
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2. me tornei poesia

hoje
resolvi escrever em letras miúdas
igualzinho luz ribeiro e ryane leão,

descobrindo o uni-verso que existe na linha tênue
entre a intensidade de se manter pequenina,
ao mesmo tempo se fazer gigante.

é doido
maluco
me debruço
no ôco
do mundo
de mim
de nós
sem nós
com nós
na garganta
me inflama
me faz viver

pra encarar o mundo,
me tornei poesia.
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3. seja rio...

amanheci pensando em sexo
sem nexo,
sem amor,
sem sucesso.

sexo
sem pudor
florescendo
igual frô.

permito-me gozar
sem muito pensar.
dedilha-me,
toca-me
sem medo
faz-me delirar.

sexo
com putaria,
com safadeza,
sem demagogia.

permita-se conhecer outros corpos
sem ter a obrigatoriedade
de precisar criar raízes.

seja rio…
apenas flua...
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4. dona de mim

queimo neurônios
como queima a seda
que embola o fumo
que sobe a cabeça
na busca pulsante
de pensar,
de curar,
de preencher
o espaço vazio
que não é mais meu
nem seu,
que é
vazio
quando quer.
cheio
de si,
dona
de mim,
escolho-me.
priorizo-me.
basto-me.
me acho bonita
gostosa.
não é sobre ser narcisista,
que bosta!
colocaram-me no canto
aos prantos,
mas se assustaram
quando ouviram meu canto,



62

dizendo:

sou tempestade demais
para caber em redemoinho.
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5. nunca!

se te julgarem,
não liga!
se tentarem te parar,
insista!
se não deu certo,
persista!
e se alguém vier tentar te moldar,
lembre-se:
tua imensidão jamais caberá em gavetas!
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6. fé

nesse dia
decido estar bem comigo,
amanhã já não sei,
não quero saber.

entrego
minha vida na mão de quem me guia.

confio
na ancestralidade que me fez chegar até aqui.

aceito
todas as circunstâncias a que estarei submetida.

agradeço
por cada cada sorriso dado,
por cada aperto de mão,
por quem permaneceu,
por quem precisou partir.

agradeço também
por cada cicatriz,
pela pele virada do avesso que me fez entender
que só quem tem coração aberto
saberá o motivo de não contar com a sorte,
e, sim, com a fé!
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7. é melhor dançar sozinha na chuva

se tens vontade de ficar,
fica.
se tens vontade de ir,
vá.

só não alimenta
a esperança,
a expectativa
de alguém
que tu não pretende dividir o que é teu
ou somar nas lutas diárias.

reconheça o melhor momento de partir.
a garoa da noite avisa:
é melhor dançar sozinha na chuva
de que errar o compasso
quando o passo
era pra ser a dois.

nas relações,
mesmo que abertas,
não feche sua porta da frente
quando a outra quiser partir
e não a fecha
quando outra quiser entrar.
é preciso se permitir
e deixar outras te transpassar.

e quando a tua vontade
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for transcender em outros corpos
que não aquele que um dia acessou teu templo,
seja escuro!

quando quiser se aventurar
em novos horizontes corpóreos -
pois as feridas abertas
pela falta da verdade
que precisava ser dita,
mas não foi,
essas jamais,
jamais,
você consegue cicatrizar -

seja sempre escuro,
e nunca claro,
pois claridade demais
uma hora cega.
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8. tenho dito

acordei pensando:
por que se foi?
por que não escolheu ficar?
por quê?
 
um dia após
o dia que era para ser dele,
eu só sei pensar:
ele se foi antes de me dizer os porquês.

uma pena,
eu sei,
dói,
mas não fez diferença.

não fui prioridade dele
e isso sempre me fez entender
que, quando criança,
sofri abandono paterno,

mas os seres,
as forças divinas
e o uni-verso
colocaram anjos no meu caminho

me dando de presente.
um pai da vida:
amém, namastê, axé,
não sei, não importa.



68

na real,
minha mãe sempre foi tão mãe
que se não houvesse alguém pra ocupar aquele

[lugar,
não faria diferença.

hoje compreendo:
ser pai não é dar pensão,
não é apenas fotos para o instagram.
ser pai não é status, ser pai não é ter pau!

afinal,
o que é ser pai pra você?

pra mim

ser pai é estar presente
é cuidar, é educar
é dar amor, é dar carinho,
é oferecer colo quando os dias estiverem difíceis.

ser pai é chorar junto, pô!
é ver filho engatinhar,
andar,
ouvir falar

eu sinto muito em dizer:
“serei sempre o filho do puto que partiu”,
mas me orgulho em dizer:
“sou filho da puta que apertou minha mão e de 
mim não desistiu”.
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agora sou só gratidão
pela pessoa que ocupou com sucesso
o lugar que era por obrigação de um cara,
mas ela fez os dois.

decido jogar ao uni-verso
o sentimento de gratidão
para mais tarde
ver o que veio de bom na nova colheita.
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9. quanto pesa?

pego-me pensando...

qual o peso da mão
de quem eu não queria que tocasse meu corpo?

quanto pesa?

cada toque indesejado,
cada sorriso retirado,
cada sonho roubado,

quanto pesa?

cada mordaça na boca,
cada empurrada com força,
o encostar da tua mãonstro por cima da minha 

[roupa,

quanto pesa?

o corpo e a cabeça não aguentam.
a idade não deixa.
a inocência é pequena.

não deixa

que a infância seja roubada
por conta da obrigação imposta 
por uma parcela da população



71

que ver vida em um feto,
mas não em criança.

hipócritas!

entenda o caso,
não faça descaso,
é muito delicado!

só entenda

que o futuro de algo tão pequenino
não tem que ser medido
com a vivência de quem tá em curso.

eu sei que dói a escrita
por ser desabafo,

mas é pra você entender
que a pimenta só não é refresco
quando o problema não tá do nosso lado.
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10. se ame

das loucuras que já fiz na vida,
tentar se amar
tem sido uma das piores,
se bobear, a mais difícil.

sim,
nos dias de hoje, quem decide se amar
será sempre taxado de louco por “pseudos 

[normais”
que foram culturalmente ensinados a depender.

depender emocionalmente do outro
quando, na verdade,
só precisa estar com você mesmo
quando o outro decidir partir.

tá tudo bem!

tá tudo bem você se amar,
tá tudo bem se presentear,
tá tudo bem não ter ninguém,
tá tudo bem ter apenas você!

tá tudo bem!

a sua companhia tem que lhe bastar,
não no sentido de completude,
mas no sentido de se ver
e se reconhecer.
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hoje
se ame!
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11. compreenda

não chora,
expanda sua consciência,
é um trabalho de dentro para fora.

nada adianta querer o novo
se o que vem de dentro
tá velho e não vai embora.

abra espaço para novas primaveras.
entenda: é possível encontrar a luz em meio às 

[trevas.
você é imensidão e não dá pra ficar cabendo em

[telas.

a vida é toque,
é ofato,
não é só stories,
feed notícias,
status.

é ato,
é abraço,
é amor,
é afago.

por onde flor,
seja amor
trazendo leveza
pra curar sua dor.
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axé!
amém!
aho!

compreenda:
para ter uma boa colheita na vida
é necessário perceber o que plantou.
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12. se apaixone por si

descubra no amor a si mesmo que existe 
[autoperdão.

a vida tem mostrado
que se perdoar também é amor
na perspectiva do autocuidado.

perdoe-se,
cuide-se!
priorize-se!
ame-se!

mesmo que difícil, exercite!
pois lá fora existe um mundo que busca não te

[ver de pé.
não se sabote,
em vez disso,

abrace-se!
beije-se!
xaveque-se!
namore-se!

frente ao espelho,
repita:

sou linda,
sou inteligente,
sou humana,
eu me perdoo. 
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entendo meus erros,
mas não faço morada neles,
pois errar sempre fará parte da vida:
perdoar e se amar, também!
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13. acredito na limpeza                                 
daquil que escorre

ao despertar,
a única convicção que consigo ter
é que o dia não será fácil
e eu não pedi que fosse,

mas me reafirmo morada,
não me submeto a parar
e repito para internalizar:
não desistirei de mim mesma.

decido não mais abrir espaço para o que não
[agrega,

permito-me olhar e visitar cada vez mais o que é
[interno

me assustando com a infinitude que terei que 
[encontrar aqui dentro

e me amando com todos esses “10views” que 
[vim ao mundo.

tá sendo complexo entender que, para além do
[que tá fora,

eu teria que enfrentar o que tem aqui dentro.
acredito na limpeza de tudo aquilo que escorre.
que no próximo banho tudo escorra pelo ralo.
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14. compreenda e agradeça

mais um dia compreendendo
a importância da renúncia,
de deixar ir quem nunca quis ficar,
de deixar aqui quem sempre desejou estar.

dói,
sufoca
entender
que sua porta de entrada
será a mesma a que irão embora.

mas é preciso focar no caminho,
abrir um sorriso
e agradecer.
entender
que no final dessa luta,
o seu encontro
é apenas com você.

bote fé!
vai na fé
e não na sorte!

compreenda:
no fim do vendaval
você estará mais forte!
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15. gratitude

apesar de tudo,
agradeço.

aprendo com a vida
a agradecer por tudo
mesmo quando tudo
me parece nada,
quando o que era pra ser nada,
parece-me tudo.

baixo a cabeça,
agradeço.

um dia
escutei em oração
uma mantra poderoso
que dizia:

entrego,
confio,
aceito
e agradeço.

já faz uns dias
que minha imensidão
tenta exercitar a própria fé
e o poder da palavra.

nesses loucos
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insanos e gostosos
devaneios poéticos,
permito-me compreender sobre a gratidão,

levando-me a entender que:
gratidão não é apenas sentimento,

é atitude!
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