
o _______ é esse pedaço de osso
com o qual a gente _______ abertamente
fica ali, _______, escancarado
sem sequer _______ o pudor
de estar coberto de pele ou carne

fica _______ , cravado na gengiva
na nossa cara que se _______, arreganhada
anunciando que a  _______, afinal de contas
é _______, e não mais
a gente é estrutura vazada

os _______ rasgam a forma das coisas
de que a  _______  se alimenta
seus rasgos e raptos
nos dão _______
mas rangem no nosso _______

trago que _______ insistente
não dito que enrosca
na _______
dos _______ que mordem
batem boca entre nós

corredor antes
da _______ de emergência
_______ que tremula
feita de fogo fátuo

os _______ anunciam a forma que resta
depois do desembaraço
os _______ também nos faltam
nos deixam antes do tempo
porque _______ também é
recusa abrupta
que se _______ e desaba

mesmo aqueles
que se _______ definitivos
escondem a _______
dos _______ de leite

_______ são brancos
e têm a mordida



daquilo que _______ e abafa
a _______ daquilo
que não descansa

não existe pele _______,
existe osso _______
e existe o _______ do olho,
essa parte da _______
que não enxerga

há momentos em que
os _______ nos traem:
pretendemos _______,
mas somos mordidos

um _______ que falta
que respinga e não _______
buraco na _______
prótese que se imiscui
entre um _______ e outro
pisca pisca de _______

_______ é buraco
do _______ que nos falta
em torno do qual
a língua _______, desgarrada
_______, obsessiva

mordida _______ que nos engole
deforma o _______
e se _______ uma espécie de órbita
passo em falso
giro manco

o rastro não se _______
e tropeça nesse trapo

de repente alguma ___________ volta pra mim, rolha de garrafa que estoura na tua cara.
fica com o ___________ , com o ___________ que distorce o tempo e te faz confundir o
___________ com a porta / talvez tenha mesmo que te sugar para dentro /
só virando ___________ é possível que uma ___________ siga sendo o que era, que resista aos
oráculos, aos elásticos, às ___________ / só uma ___________ que já não está ali segue
estando onde está, só um ___________  que não se vê insiste em ser o mesmo ___________ / e
a ___________ segue rodopiando a partir dali, da parte que falta, do mesmo ___________ em



que a gente sempre cai/ se não fosse pelos ___________ a gente não tinha ___________ , não
tinha preço, não tinha ___________ / até a monotonia é feita de assombro/ é aquilo que nunca
esteve que insistentemente se repete, se repele/ ___________ daria tudo para ter um pouco
de premeditação /  tem uma parede para atravessar a nado/ morder o ________ como  quem
coloca um lençol na boca


