LIBIDO - Me Morte - 1 -

Me Morte
Apresenta:

- 2 - LIBIDO - Me Morte

1. LIBIDO
Me Morte

Primeira edição.
2007

Foto da capa: Karina Bertoncini
Produção: GIovani Iemini
Todos os direitos reservados a Me Morte
LIBIDO - Me Morte - 3 -

Libido
Introdução
Eduardo Perrone
A simples imagem que denota essa palavra nos
remete às visões típicas da sensualidade humana.
Remete-nos, ainda, ao cheiro que essa sexualidade
exprime, tanta é a sua força filológica. Os textos de
ME MORTE são assim. Eles possuem os odores do que
exprimem. E, essa experiência sensorial, assume
proporções paulatinamente crescentes. Como um
orgasmo... Isso!... Lê-la é experimentar o gozo vindo
de outros canais. É mergulhar em uma leitura que te
abre poros, olhos e mente. É dar um basta à hipocrisia
que te faz casto ou recatado. É literalmente gozar...
Gozar... Gozar... E nunca mais ter
a coragem de ser o mesmo.
Eu poderia assumir o ponto-final, da frase acima,
como ponto derradeiro de minha análise. Mas, assumo
aos distintos leitores... Não tenho coragem, pois quero
mais. Demais...
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Diálogo Insano
(Releitura de Desalmada e Dissimulada)
Sou lenta.
Aprecio melhor assim
O odor das rosas,
Dos amores, de ti.
- Sinto o cheiro de coito
Como animal no cio,
Um misto prazer e frio,
Em meio aos lençóis.
Sou lenta de sexo
Pois me convém,
Lentamente, abusar de ti,
Do que é meu.
- Me visto de porra
Como mera violentada,
Mas o vestígio no lábio flagra
O meu prazer em te sugar.
Vou lenta
Por teus pensamentos,
Roubo teus momentos,
Que já não são teus.
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Diálogo Insano

- Brigo com teus pelos
Misturados à libido,
Essência alucinógena,
Que me tira os sentidos.
Violenta e violada,
Tua amante e namorada
Vou lentamente a ti,
Para que me percebas.
- Já sinto teu membro,
Em minha língua, preso
E mesmo em sono,
Quero te devorar...
Lenta e sorrateira aprisiono-te
E tu sorris servo e feliz,
Apaixonado e senhor
De minha devassidão.
- Sigo assim, abusada...
Sem direito a pausa,
Tomando teus suores,
Engasgada em teus pudores...
Na mente amor, na saliva
Um mar de clara de ovo.
Se morrer, partirei feliz,
Pois tive de ti, paixão e insanidade,
Que na eternidade, me levaram ao
Gozo...
- Dissimulada, depravada e safada,
Mas, tua dona e muito amada...
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Necessário
Deixa o ar entrar pela janela,
Meu eu tem sede do teu,
Uma rosa no travesseiro,
Beije meus olhos, ligeiro,
Deixe teu cheiro
Na lembrança de um agrado,
E depois volte,
No intervalo de uma apnéia
Ou no fôlego de um gozo.
É o único tempo que te concedo longe de mim...

Frágil
Às vezes sou cadela vadia,
Noutras menina descabelada,
Às vezes sou eu,
Noutras sou nada,
Como agora
Que sinto o vento na cara...
E uma fome desesperada
De amor.
Às vezes quero morrer,
Às vezes vivo,
Por viver,
Às vezes morro,
Noutras corro,
Fujo,
Mas só às vezes...
Quando me magôo.
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Diz
Diz
Sou fogo
Dou jogo
Cadela de raça!
Me quer
Teu gozo
Cheiro de cachaça!
Decida
Me quer lânguida
Ou lambida?
Devassa
Ou de virgem
Andar e graça?

Gozo
Uma vez já foi demais
Sexo maldito!
Me toma as rédeas
Um abismo de solicitudes!
Duas então
Devora o ventre em sensações
Solidão instigada e toque
Nas cores sujas do lençol
Lava teu membro
Sacia tua sede em mim
Pensa que é dono
Senhor de todo o mundo!
Mas no íntimo
Meu escravo e subjugado
Abusado, temido, idolatrado
Senhor de minhas vontades!
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Ceia
Sonhos se perdem
Se a imaginação os espera...
Um alvo na cama, estirado,
Um teto solar entreaberto,
Refletindo indícios claros
De que vai amanhecer!
E o corpo nu apagado
Cobre os olhos desnudos,
Dos pelos a um desejo absurdo
De absorver, tomar, comer,
Antes que a consciência retorne...
Beijos ressequidos, breves,
Dos pés à cabeça, uma sede louca.
Tomando o que a mim foi ofertado
Por te ver ali, adormecido
Para meu gozo e meu prazer!
Sugo mil cálices em teu contorno
E enquanto não te seco total
E depravadamente, não largo.
Sem deixar vestígios, serro de vez,
Os lábios, numa insensatez...
Tomei tua essência, roubei-te
E de tuas forças alimentei-me
Caiu prostrado nos panos brancos
Enquanto Fugi de volta à vida
Na espera de teus agrados
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Pele
Acordei molhada
Um desejo misturado à tinta
Teu rosto, velho sonho pra mim.
Tão bom acordar assim!
Poder dizer da revolução
Que tua simples lembrança provoca!
Ser eu mesma e que se dane quem lê!
Pra tantos vã, pra mim vilã,
Pra ti mulher!
Acordei com fome de ti!
E grito aos quatro cantos!
Tocar tua pele, debulhar teu manto
Que me cobriu tantas vezes
E matou a sede de mim!
Acordei assim!
E molhadinha, assusto quem lê!
Está chocado? Vai apodrecer
Em tuas vontades, enquanto
Me farto!
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Mata meus inimigos pra mim?
Você se diz meu amigo,
Amigo incondicional,
De todas as horas,
Me beija se choro,
Me abraça se beijo,
Se aproveita,
Me deita,
Me possui...
Um conluio
De dias...
Amor,
Mata meus inimigos pra mim?

Culpa
Cheguei cansada.
Colhi as flores
Murchas, coitadas,
Descoloradas, empoeiradas,
Pareciam mortas.
Reguei as flores,
Como sangue em carne viva,
Dilaceradas, de pétalas escorridas
No ralo da pia.
Não ressuscitaram.
Agora vão me culpar por todas as
Queimadas da vida.
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Libido
Olhei teu corpo nu
Estirado como animal no cio,
Músculos e membros,
Numa devassidão
De abrir o apetite.
Rasguei meus pudores,
Meu linho branco manchou,
Teu rosto contorcido.
Um breve gozo,
Doze segundos de amor.
Bebi teu suco,
Provei tua pele.
De gato virei lebre,
Serva, servil em tuas loucuras.
Me teve nua, crua, do avesso.
E com olhar travesso,
Virei saciada...
Mas teu corpo queria
Mais que o trivial,
Me teve em descanso anal
E sem perceber me acorrentou
Nas masmorras de tua sedução.
Para sempre tua,
Mister que chame
Meu nome e meu corpo
Será teu.
LIBIDO - Me Morte - 13 -

Dissimulada
Sou lenta.
Aprecio melhor assim
O odor das rosas,
Dos amores, de ti...
Lenta de sexo
Pois me convém,
Lentamente abusar
Do que é meu...
Vou lenta
Por teus pensamentos.
Roubo teus momentos
Que já não são teus...
Violenta e violada,
Sou tua amante e namorada
E vou lentamente a ti,
Para que, lento, me perceba...
Lenta e sorrateira te aprisiono
E tu sorri, servo e feliz,
Apaixonado e senhor
De minha devassidão...
Dissimulada, amada, safada, idolatrada...
Mas, dona do seu coração.
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Inexplicável que te amo
Como explicar?
Estava ali,
Teu cheiro, teu jeito,
Inspirando noites imensuráveis
Em que meu corpo asfixiava o seu.
Era um mundinho a parte,
Poesia misturada a sexo,
Formas e sons desconexos,
Epilogando uma história de amor.
Eu era feliz,
Os brados dos ignorantes
Ruminavam altivos lá fora
E mesmo o contorno da aurora
Me cegava os olhos, confusos.
Dou vida, pra te ter,
Dou ar, pra te viver
Teu ser me basta, e como!
Por alguns momentos sou feliz
E o mundo corre lá fora.
Inexplicável que te amo...
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Eu Me amo
Hoje acordei assim
Libidinosamente minha
Recitei-me, poetei-me
Fiz melhor,
Me compus.
Hoje me olhei no espelho
E me apaixonei.
Pena que as paixões são breves...
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Desalmada
No ar um cheiro de tinta
Como se fossem recém pintadas,
As paredes do quarto,
Me vestindo só de lençóis.
Na veste um rastro de sangue
Como se tivesse sido violentada,
Mas o semblante sereno flagra
Um misto prazer, um gozo gritante.
Brigo com meus olhos traiçoeiros
Que teimam em dormir sem te ver partir.
Arranco-os fora pra que os leve embora,
Não preciso de olhos pra sorrir.
Pra mim basta teu cheiro,
Tua fome de mim e uma certeza,
Que mesmo longe, distante esteja,
Faz tão próximos nossos instantes
Que sigo assim desalmada...
Por todos, muitos, desejada
E só por ti possuída.
Sigo com um gosto na vida:
Se morro um dia ou breve, morrida esteja,
Serei feliz na partida
Pois tive por ti segundos de insanidade
Que me levaram ao êxtase e a
Eternidade...
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Demônio
Maldito!
Achas que pode
Chegar assim de mansinho
Me cegando, possuindo
Devagarzinho...
E depois sair? Volta Demônio!

Maldito!
Toma tua cria,

Tua composição química,
Pois que sem ti pereço
Em decomposição...
Me toque! Em ritual e mãos!
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Rosas mortas
(Amor... uma rosa vermelha, por favor).
Aprendi a ver as rosas de uma maneira,
Que os meros mortais desconhecem,
Não via as mortes, nem os amores,
Mas antes a vida, os dissabores,
Que dali surgissem.
Aprendi a olhar as rosas,
Sentindo o perfume,
Despindo espinhos,
Redesenhando as cores.
Ofertei-as a ti sem tirar do chão...
Eu via as rosas com o coração.
A vida veio, dias cheios, nuvens
Cinzentas...
Não pude regá-las e num segundo,
Morreram todas...
Agora me dão uma segunda chance
De apreender com as rosas,
O gosto, o sabor, os instantes...
E antes que o dia venha assumir sua
Postura mórbida,
Te peço, dê-me uma rosa vermelha,
Para que vestida de vida, olhar as rosas,
Eu possa...
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Êxtase
Amor
Acordei com gosto de sexo,
Resto de nossos instantes,
Nossa loucura insana
Em noite chuvosa,
Nebulosa,
Apaixonante...

Veio
Um medo de ser pesadelo
E perdida num total desvelo,
Não te vi mais ao meu lado,
Um medíocre casal apaixonado,
Enfartado,
Atordoado,
De tanto amar...

Meu amor
Quero, antes que o dia me tome,
Dizer de tudo, pronunciar teu nome
E viver mais e mais, do teu lado,
Pra me sentir viva, sentir amada
E alucinada,
Alimentada,
Dormir de novo...
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Vício
Sei que realmente preciso,
Dessa vontade de ti almoçar,
Como um pedaço de carne
E em seguida a sobremesa...
Talvez louca eu esteja...
Mesmo cobrindo teu corpo,
Mesmo tomando tua febre
E todos teus suores breves,
Não sacio minha vontade...
Uma saudade de quem nunca se foi,
Uma fome obstinada de nós dois...
E agora, te sentindo dentro de mim,
Sei,que daqui a pouco, mesmo assim,
Vou querer mais, como se não tivesse
tido...
Acordo nas noites infindas,
Apavorada com a incerteza
De te ver ali ao meu lado,
Teu corpo nu, prostrado
E não te dou paz, quero-o no sono,
Consciente, inconsciente, presente,
Como se fosses embora
E não voltasse mais...
Fico sujeita e intempéries,
Escrava de tuas formas,
Submissa a teus desejos
E quando pensas que sou tua,
Te vejo mais que meu dono,
Um escravo atrás da máscara,
Ciente de servir aos meus agrados...
E como droga, no banheiro, no vaso,
Me limpo, me banho, me lavo...
Para te seduzir, te enfeitiçar,
Ser teu objeto falso
Um viciado, em te devorar...
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Folhas ao vento...
As flores estão ali,
Murchas, sem vida...

Mas estão ali,
Documentando uma história,
Uma passagem que se fechou,
Obstruída por teu medo,
Teu silêncio...

Ah... O silêncio!

Corta mais, dói mais, machuca...
E nem se ouve.
Como um gás num recinto fechado,
Matando aos poucos...

As flores estão ali,
Misturadas aos meus restos
E ainda encontram forças para chorar...

- 22 - LIBIDO - Me Morte

Old Love
Eu iria com você até o inferno!
Eu iria com você por caminhos
Jamais percebidos, ousados,
Eu te mostraria o verdadeiro sentido
De ser amado, eu morreria...
Com você do meu lado.
E nas chamas de Lúcifer
Queimaria num gozo de devassidão,
De amor, de êxtase, paixão...
Eu iria, bem longe da solidão
Que vivo hoje, ah, iria...
Eu venderia a alma por ti,
Eu venderia a paz, trocaria a vida
Pela dor, de breves momentos,
De um só instante ao teu lado,
Te amando, te tendo, te sentindo...
Um segundo, um minuto, um solo
Desse piano abençoado, ao teu lado,
Ouvindo Old Love...
Só eu e você.
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Uma dúzia de rosas vermelhas querida!
Numa lápide do cemitério,
Deixaram envoltas em fitas,
Uma dúzia de rosas vermelhas.
A foto era amarela e antiga,
Inscrição apagada, descolorida.
Provavelmente uma namorada,
Um amor que se foi...
Eu nunca ganhei rosas vermelhas.
Como invejei aquela morta,
Que mesmo estando deteriorando,
Se fazia desejada, amada, lembrada
E eu aqui mofando...em vida!
Uma alma fúnebre que respira
E nunca ganhou rosas...
Peguei as fitas e joguei,
Uma a uma, no túmulo ao lado.
Cada botão de rosa que eu tocava
Morria, murchava, condenado
A ser um morto - vivo despeitado,
Como meu coração ali se mostrava,
Um mero órgão desapaixonado...
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Uma dúzia de rosas vermelhas querida!

E a foto da inscrição apagada,
Verteu duas lágrimas caladas,
Longe da percepção humanamente sentida
Chorou por ter em morte gesto tão pleno de vida
__Uma dúzia de rosas vermelhas querida!
E nem percebeu que haviam lhe roubado,
Nem as flores, nem as fitas...
Disso aprendi que o que vale
Não são as rosas que por ventura receba,
Mas o amor que por certo distribua,
Que faça, mesmo em morte, ser
lembrada,Mesmo
depois de deteriorada,
Continuar a ser desejada e querida
Isso é só para os que foram plenos em vida!
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Carta a Lúcifer
Minha vontade de te ter agora,
Sobrepõe minha necessidade de respirar,
Um desejo de não ser repreendida
Pelo que faça ou fale na vida,
Pelo comportamento do momento,
Pelo que visto, etc...e tal.
Te quero Lúcifer e tua lucidez,
Não quero-te e sim te quero,
Teus olhos pidões, tua insensatez...
Quero tua fome em meu corpo,
Tua nitidez de idéias e vontades,
Depravação, sadismo e submissão.
Um ser completo, objeto, intelecto,
Segurança e protetor...O meu amor!
Dizem que para tê-lo terei que morrer
Ou morar nas chamas do inferno,
Mas e o que disse o poeta:
Que o Inferno é aqui mesmo?
Quero teus braços, teus beijos
E os olhares de reprovação,
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Sádica
Como um voyeur em contemplação.
E gozar, e gozar, e gozar, plena
De ter te tido, te amado, possuído,
Do jeito que o Diabo gosta!
Preciso urgente de resposta!
Sinto um prazer mórbido em te chocar,
Me depravar para que fiques cabisbaixo
E de sobressalto, denuncies tua decepção.
Não percebes o quanto amo teu olhar
De repulsa e nojo, quando hipócrita,
Lê meus versos podres... Não vês?
A cada foda uma moda,
A moda da casa,
A moda da vida,
A moda dos outros...
Sociedade e seus moldes tortos.
Não percebe que te machuco,
Mas quem sangra sou eu?
Quero dar para o mundo inteiro,
Só para te ver chorar...
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O enterro de Catherine
Rosas negras,
Manchas roxas
E sonhos desfeitos.
Foste louca!
Agora fria
Nesse leito,
Vê se acorda,
Faz direito!
Antes que te cubram de terra...

Registro
Adoro brincar com a saliva depois do sexo,
Traz sabores indescritíveis,
Como um restaurante japonês,
Onde jogo os palitos fora
E como com as mãos,
Numa insensatez.
O gosto de teu sêmen na língua
Me diz que ainda posso sonhar,
Pois o mundo não é só violência,
Apesar dela.
Você não é só do mundo,
Nem das multidões,
És meu, apesar da escritura passada em cartório.
Tua autenticação foi na cama.
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Fantasia
Olhando a tela
Em fuga
Fujo
Fui
Até você
Até aí
Olá
Cheguei
Abrace minhas letras
Apague o que fui
Me escriture
E tome posse
Sou tua agora
Feche os olhos e goze
Agora pode
Agora fode
Nas letras podemos sonhar...
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Amo e pronto.
Amo, amo, amo...
Que importa o que eu amo,
Se amar é o que importa.
Amo as cores, amo as pedras,
Amo os amores...
Amo o dia, amo a rua,
Os dissabores...
Amo, amo, amo...
Que importa a intensidade,
Se amar é sempre tão intenso.
Amo com a força do vento,
A beleza da lua,
A longevidade do pensamento...
Amo, amo, amo...
Simplesmente, não te amo,
Eu tento...
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Sodomizada
A porta abriu
E semi-nua me fiz,
Tua ninfeta aprendiz,
Sem ser...
Colei tua pele,
Como micose, lasciva,
Mera paixão corrosiva
E te suguei...
Teu sexo ali,
Um sabor inusitado,
Gosto de ser amado
E palidez crua.
Meus lábios eram teus,
Para gozo e jubileu,
Como um Marquês de Sade,
Me possuiu...
Escrava, submissa, cadela,
De impura à donzela,
Te aprisionei...
E quando, louca, ouço
O som do parque ao lado,
Crianças rindo, chorando, divago,
Se não seria o caso de transpor
Os poucos passos que separam
O depravado da perversão incauta,
De duas crianças a meros apaixonados.
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Elo perdido
Um pensamento turvo,
Um olhar perdido,
Suor nas mãos,
Trazem tua lembrança
E uma fome de ontem,
Quando foi meu...
Nosso abraço contínuo,
Colados, calados, quentes,
Sentindo teu membro ereto
E nossos corações veementes.
Um pensamento louco,
Que me traz desejo
E um frio gelado
Na recordação de um beijo.
Um pensamento triste
Que me transporta, úmida,
Sedenta, desfigurada e violenta,
À trágica realidade e constatação,
Da distancia que nos separa
E do sonho obscuro
Que me faz respirar...
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Fuga
Abra a janela do quarto,
Deixe entrar o ar,
Não me impeça de respirar.
Noite e dia esse mofo,
Corroendo como traça,
Sendo que dói e não passa...
Abra a porta moço,
Tira a mordaça,
Me dê respiro,
Só me enterre morta.
Abaixe o som da TV.
Odeio TV!
Escute meu grito,
Favorito, crônico, afônico...
Minha maneira de dizer
Que eu sufoco,
De tanto falar
E não ser ouvida.
Abra a casa moço
Mostre a saída...
Me deixe ir...
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Sobre a Autora:
Me Morte: Este é o pseudônimo dessa gaúcha dos pampas.
Neta de italianos e espanhóis. Não deixou que o fato de ter
nascido em família pobre lhe impedisse de sonhar - já aos
cinco anos - em se tornar uma escritora.
Poetisa gótica há dois anos, enveredou pelos caminhos do
erotismo, estilo que já se tornou sua marca registrada.
Poesia era sua vida até conhecer um poderoso traficante
de contos de Brasília: Mão Branca. Foi ele que à levou pelo
beco obscuro da fantasia literária em prosa. Viciou
literalmente e recusa tratamento.

Arrojada, misteriosa e passional, consegue passar aos
seus escritos todas as suas características pessoais.
Ou seja, se quiser conhecé-la de verdade, basta ler sua
deliciosa producão. Incansável em seu belíssimo trabalho
social ( paralelo às letras no Orkut ), a Me denuncia crimes
como: pedofilia, trabalho infantil, racismo, etc.
Trabalha também na busca de pessoas desaparecidas,
divulgando informações e fotos pela internet.
Também no Orkut, é moderadora
do Vale das Sombras,
comunidade onde realiza
Concursos de poesias
Góticas periodicamente.

- 34 - LIBIDO - Me Morte

Onde encontrá-la:
Instinto
www.memorteme.blogspot.com
Vale das Sombras Blog
www.memorte.blogspot.com
Me Morte... Inventando Histórias
www.memortemari.blogspot.com
Vale das Sombras (comunidade do orkut)
http://www.orkut.com/
Community.aspx?cmm=8910225
Bar do escritor
http://www.bardoescritor.net/

Projeto gráfico - Editoração: René Ociné
rene_ocine@yahoo.com.br
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