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minha poesia 
e minha vida 
são unha
e carne 
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que culpa temos nós
as unhas?

também merecemos 
unhas bonitas 
suplicamos

traumatizadas
agradecemos 

roídas 
sangramos

felizes 
arranhamos
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pra onde vão 
os restos 
das unhas 
roídas?

pra lixeira 
emocional



10 11

o dente prende
um pedaço
e puxa 

puxa vida 
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esta ou aquela?
aquela? ou esta?
ou aquela outra?
ou esta aqui?
aquela ali?
de qual mão? 

ansioso demais 
para roer as unhas 
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 nhac!
 

unha?
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passe nas unhas 
o amargo da vida 

e nunca mais 
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dente é alicate 
dente é chave de boca 

unha é parafuso 
dente para uso 
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pra que unhas 
se tenho palavras 
na ponta 
da língua? 

nicolas
(ouvi uma voz 
dizer baixinho), 
bem-vindo ao mundo 
dos humanos
que têm unhas 
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agora vou deixá-las
crescer bem 
pra ver se eu 
cresço também 
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o que incomoda mais? 

unhas roídas 
ou grandes demais?

olhos enrolados 
em jornais 

o nervo 
que a unha 
não tem 
tem o dente 
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eu tenho unhas
eu tenho dedos 
eu tenho mãos 

eu tenho 
abraços
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falava ao celular 

às vezes parava 
e mirava as unhas

unhas escolhidas 
a dedo
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perguntei ao 
meu dentista
qual a relação 
entre unhas 
e dentes 

ele respondeu:
nenhuma 

meu dentista 
é um ótimo dentista 
mas não é poeta 
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unhas-bonsai 
sempre podadas
contidas 
como um haicai  

que a unha 
realize o sonho 
de ser unha 
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de onde vem a unha?
de onde vem o poema? 
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pra que 
servem as unhas?

quem pergunta 
não sabe 
o que é 
arranhar 
a própria alma 
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sem nervo 
sem dor 

que graça tem 
o poema 
indolor? 



40 41

unha contra dente 
dente contra unha

osso contra osso 

ouço ou sou osso?
ouso ou só ouço? 
ouço ou só uso?  

fazem unhas?
quero de aço! 
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roer para gastar 
dentes, sentes?

doer para gastar
vidas, duvidas?   

capricha 
nas rimas 

unhas e dentes 
são ímãs 
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unhas 
cravadas
nos postes 
do eixão 

dentes roendo grama, 
asfalto e solidão 
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tira o dedo
da boca, menino!
que feio! 

enquanto o menino rói 
ninguém pergunta 
a ele onde dói 
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O PREÇO DO PÃO 

pegar com as unhas 
aquelas moedas 
no caixa da padaria 
não tem preço 

por que a vida 
sempre dá o troco 
em moedas? 
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unhas postiças 
vidas falsas

unhas roídas
fraturas expostas  
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é como roer 
a casca
da própria casca 

é se cortar
por dentro 

a machadadas 
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f lei pro ch co a vim: 
pa ei d roe as unh 
e ele: agor voĉ   
est´ roend a li guage 

nã  entend
ma  g stei 
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fecha a mão 
em punho 
como quem quer 
esmurrar o vazio 

mostra as unhas 
que não tem 
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não sobrou nada 

e sempre sobra 
pra unha 

que unha?
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insuportável 
é a felicidade 

roer as unhas 
é tolerável 
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a unha roída 
é o dedo 
na boca ferida 

o dente agressivo 
é o dente doente, 
possessivo 

que gosto tem
o gosto da 
angústia?
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por que me roí 
esses dedos todos

por que não 
pedaços de 
madeira 

ou

restos 
de cascos 
jogados no lixão 
dos frigoríficos?
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a unha 
ou a vida?
a raiva 
ou a alegria?

pra cortar 
as unhas 
liga o 
liquidificador 
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por que se 
expor tanto? 
uma dentadinha
 
isto já é 
um poema?
mais uma lasquinha

começo o poema? 
o primeiro pedacinho
 
vai ficar bom?
mais um fiapo

não deveria ter 
começado...
outro fiapo
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restauramos e 
recuperamos unhas 

não consertamos 
poemas 
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por que sempre 
esse arrancar 
pedaços?

não chegue assim 
mostrando 
os dentes 

por que não 
apenas 
roçá-los 
em mim?
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pequenos orgasmos 
que nos levam 
às pequenas mortes 

sem pressa

começo pelas unhas 
o processo de 
autoextermínio 
(não gosto da 
palavra suicídio) 
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confesso 
assumo 
me consumo 

toco 
que rebrota 

a unha roída 
é o meu Eu

o Outro Eu?

não 

esse é o 
dente 

uma unha 
horrível 

irroível 
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posso roer
suas unhas?

poda
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só as pessoas sãs 
praticam 
a onicofagia 

não ria 

não imite 
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todas as revoluções 
fracassaram 

eu e meu dramazinho 
pequeno-burguês 

roê-lo 
para que fique 
menor ainda 
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carne de pescoço 
fundo do poço
 
cordas 
em volta 
do fosso 

unha, unha 

esse osso 
duro de roer 
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passar pimenta 
só aumenta 
o desespero 

 

pimenta 
é tempero
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PROGRAMA PRA HOJE À TARDE 

lixar as unhas 
lixar os olhos 

deixar as unhas 
crescer 
usar os olhos 
pra ver 
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roer as unhas 
para espantar 
a neurose 

roer as unhas
para ficar
longe da dor

a vida medíocre 
escreve os 
melhores poemas 
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