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PRIME IRO E NCONTRO
A ÁRVORE DE ORIGÂ MIS

Este livro começa por um nome que significa. Por outros nomes
que apaixonaram um homem. Este não é um livro de poesia. É
um livro de poesia-não-poesia. Apesar dos versos, dos cânticos
e das frágeis metáforas. Nem me dei a explicar a razão de não
ser. Sei que inicia falando de nomes, bichos, livros, lugares, histórias, saudades, memórias, dores e homens.
Eis a primeira história que ouvi.

PARA QUE ASAS?
Eu sempre vi os rastros das borboletas,
o voo dos sonhos.
Desenhei mistérios e milagres,
vigiei as sombras das fragilidades,
grudei o olhar nas asas dos vagalumes.
Eu sempre conversei
com os primeiros raios.
Contei as cores das areias,
em noites desertas.
Agora eu sou um rei
sem nenhuma lua.
Vejo estrelas se apagando,
quando fecho os olhos.
Hoje eu chorei ao imaginar
tua fotografia tão distante.
— Meu grande amor, não vá!
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MANDEM FLORES PARA DEUS
Deus está cansado
de todos os dias
almoçar o mesmo prato
de preocupações.
Ninguém se preocupa
com Deus.
Não há uma manhã em que
um anjo seu lhe diga,
Deus, alguém mandou
flores para você!
Deus que não se cansa,
está cansado.
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CANTIGA DE N I NAR O TEMPO
No início dos anos
sentia febres, sussurrava
pálidos gestos nas noites.
Amanhecia
com os olhos sujos,
desdém de fome e sede.
No aroma do café,
embrulhava-se,
contagiava de fraqueza.
Aquelas noites,
todas com músicas sem nexo.
Madrugava com estrelas nas unhas.
A dor mesmo,
doía mais na tristeza da mãe.
Depois desses tempos,
Pegava até o riacho com as mãos.
Soltava razões nos instantes do nada,
fazia alvoradas de risos.
Já nem rezava.
O pai partiu.
Dessas idas de se ir embora.
A mãe dorme entre açucenas.
Ai, que a vida aqui é rio...
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O AMOR E A MÚSICA
Esvazie de um brilho qualquer,
a canção escondida.
Ouça dela, a terminação de um sonho.
Um horizonte grávido
traz formigamentos de amanhecer.
Se assanham asas, se roçam peixes,
folhas suadas acalentam os pormenos.
Parece que o amor dorme nos povoados,
se fere na desordem das águas.
Certo é que, um dia,
você aprenderá a desdoer a saudade,
vai apanhar clarões no tempo dos não-lamentos.
Na melodia acorda a imaginação nova,
suave, feito Cristo descido da cruz.
Uma promessa desfeita,
se embala, suspira, comove a luz.
A rede risca o ar,
tormenta o nome que dói,
além dos nomes dos ventos.
Das pedras emborcadas,
ouvidos escondidos nos marulhos,
escapam filamentos de pesadelos,
faíscas de medo.
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Mas, rega o teu sono.
Os desalinhos interiores
são ferrugens em ferrolhos.
Rega o rio manso dos olhos,
deságua essas lembranças vãs.
O amor, a música e o mar
nunca foram lugares de se afogar.
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AFETO
As estações escorrem seus voos,
feito coralinas desistindo de nascer.
esquecimentos cicatrizam,
ficam lagartas imóveis,
em meio ao temporal.
a pele fina do sol
se põe, faroleja.
e eu? seu pouso.
Deuses, na ventania
varrem devagar a dor,
pintam azulejos azuis.
nos escombros dos olhos,
um tamborete,
a carpintaria de meu avô,
que se esqueceu de voltar.
Nem é céu,
não são guerras,
nem desamor.
sou eu, bêbado de luz.
O sol amarelo,
deslude o rosto.
Sons de fogos ao avesso,
choram pequenos desalívios.
Afeto é nuvem.
O frágil não tem forças
para bater à porta.
– Deixe seu sol aqui!
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