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RASGA-OSSOS

I – nascimento
correção do arco-íris
invasão de luz pelos olhos cerrados
lágrimas correspondidas
de um amor nem sempre trocado
necessidade doída de ver
de corresponder aos sonhos
o mundo puxando a fórceps
engolindo para fora
os ossos nascem quando os olhos se abrem

A MAIOR METÁFORA FUI EU
Ao vivo e, ao evocar meus demônios,
eu ofertarei meus medos,
meus filhos e meu saco de moedas.
Não posso te prometer um final luxuoso, nem aplausos,
mas te darei meu nome e tudo o que dele fizeram.
Não tenho lembranças nem crenças. As verdades,
as abandonei todas. Trilhei um caminho torto
e indigno de registro em medalhas.
Tenho o que sobrou da minha alma como legado.
Tudo isso dá uma palavra só, tão pequena
que foi a minha imensidão.
Para derrotar meu vulto e desossar minhas entranhas,
negue a fêmea que se esvaiu em sangue ao te dar à luz.
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MULHER-GOIABADA
(Para Lygia Fagundes Teles)1

mulher é embrulhada
em papel de seda ou de presente
selada
de espartilho
não fuma charutos
mulher não escreve memórias
em papel de seda ou de presente
calada

1 Em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, em 07/10/1996, Lygia
Fagundes Teles diz: “a minha mãe mesmo tinha um livro diário onde ela escrevia os seus pensamentos e ela disse, “você sabe, filha, não é bonito uma mulher
casada começar a escrever coisas, pensamentos, devaneios, porque me lembro
que papai (o pai dela) dizia, que mulher casada, quando começa a escrever essas
coisas, só pode ser bandalheira (…): Mulher casada não tem que escrever as
suas confissões. Isso fica pras mocinhas nos seus diários. Então, eu vejo nesses
diários de capas acetinadas, com pombinhas, coraçõezinhos pintados, eu vejo o
início dessa literatura subjetiva intimista. Eu conversei com Clarice (Lispector),
seria a fonte primária das mulheres tentando se dizer, tentando se explicar,
se desembrulhar. A mulher é mais embrulhada do que o homem. Dentro do
espartilho lusitano, a mulher passou embrulhada, não tinha direito à palavra,
às artes. (…) Aqui no Brasil “mulher é calada. Sai. Vai pra cozinha fazer doce,
fazer goiabada.” Eu vi minha mãe fazer goiabada no tacho de cobre e pensei
nessa expressão, sem ironia, que eu acho boa: mulher-goiabada. Mamãe tocava
Chopin, quis ser cantora, tinha uma voz linda, mas o pai, a família, achava que
aquilo não era profissão de uma moça fina da sociedade. Então ela casou-se.
Mas ela foi frustrada na primeira vocação, de ser cantora, e depois pianista.
Então ela foi fazer doce de goiaba, goiabada.”
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tem filho
faz goiabada
mulher transborda
na memória do livro de receitas
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CICATRIZ É ARTÉRIA
PULSANTE
A tristeza se instala, vem em rompante, rasga roupas, bate
na cara, faz sangrar, tremer e chorar. A tristeza amarga o
dia-a-dia, lança pimenta no rosto, joga sombra nos olhos.
Sobre o que ela faz na alma, nem é bom dizer, porque não
é dado falar sobre alma, de tão grande e poderosa que é.
A tristeza é uma dor sem remédio, tem um pouco de tédio,
porque depois da primeira avalanche, ela ainda persiste,
revirando escombros do pouco que ficou de bom.
A tristeza é uma velha amiga. É ferida que deve ser
sentida, vivida. Tristeza é para ser abraçada, doída.
Tristeza não é apenas
lamúria, choro, queda, falta de alternativa.
A tristeza chega, carrega no colo e aperta
os ossos. Aceita e sente, vai por mim.
Tristeza tem fim.
Engasgar com o nó que ela dá é mergulho livre na terra
seca. Deixa, deixa a tristeza trancar tua respiração
até ela se cansar de ti. E aí ela vai embora, confia.
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Tristeza é visita, não é parente.
É uma saudade sem nostalgia.
A tristeza se esvai, ela vai.
Ela deixa uma cicatriz, sempre,
pequena ou grande, mas deixa.
Cicatriz-mensagem.
É saber que por aquele caminho é possível acidente.
Cicatriz é artéria pulsante entre a lembrança e o presente.
Cicatriz-presente.
Mas depois ela prepara as malas, as facas e sai.
Confere no caderninho o próximo da lista para visitar.
Não é longe, está ali do outro lado da rua.
Ela bate na porta para entrar.
A dor vem antes do próximo passo.
Deve haver flores depois do fracasso. Deve haver.
Tristeza se despede, repete “eu volto”.
Amigo que é amigo sempre aparece.
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MEMÓRIAS À QUEIMA-ROUPA
cruzei com o rifle abandonado no guarda-roupa
memórias são projéteis
cabem em meias furadas
em roupas não doadas
abandonei as golas
o sufoco me conta uma história de insatisfação
lembra o gargomilo trancado
a adolescência
e aquela dança na sala
sem roupa
livre
enquanto alguém portava o rifle
o olhar apontado para mim
à queima-roupa
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