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ENCAIXOTADO
sempre me leram
de maneira tão absurdamente contrária
tão insosso e com uma leveza
que invejaria a um beija-flor
a mim não inveja nada
quando noto
que toda essa força
todas as palavras brutas
que eu sei que existem
sempre regurgitam
em algum alento
quase inocente
enquanto em mim
escorre lava
sempre me leram
com bons olhos
e tudo bem que leiam assim
mas quando, algum dia
perceberem os violentos sentimentos
que não só joguei no chão
como esmigalhei
palavra por palavra
eu gostaria de lhes ver o semblante
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em cada rosto
em cada face
dos dois lados
quando perceberem tudo o que
talvez de propósito
eu encaixoto no meio
dessa ampla mesa de jantar
sempre sobreposta
provavelmente, será tão tarde
que o sol terá se posto
e eu,
violento ou em calmaria
terei descido seu pescoço
arranhado seu peito
e repousado em suas coxas
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CONSTANTINOPLA
gentilmente, soletra
de novo as três palavras
liberta-me do peso
da espera
teus lábios
são berço, me adormece
no balanço
da frase-quimera
se disseres
que me amas
é o fim de uma era
em tua boca
inauguro a história
moderna
constantinopla
sou eu
tomado, e a guerra
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será na cama
entre as três palavras
em meu âmago ninadas
antes de serem
fincadas na terra
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ANJOS INSONES
eu estou com problemas para dormir
são todos esses anjos
não celestiais
que saltam ao lado da cama
inertes como cães
que latem
para uma parede branca
e sem ornamentos
eu os ouço cantar
todos os nomes
santos ou pagãos
e me olharem
por entre asas
como se cansados
de toda e qualquer melodia
eu os ouço cantar
e eu canto também
entre cada montanha
que eu devia ter escalado
e preferi os céus azuis
entre cada caminho
que eu devia ter entrado
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e preferi as nuvens
nos dias de chuva
eu estou com problemas para dormir
(e eu sei, sem sombra de dúvidas
o quão incoerente eu costumo ser)
talvez, cedo ou tarde
eu entenda que já não durmo mais
por entre as cobertas
que eram asas
que foram mãos
que eram passos
e hoje restam
em mim
sem descanso
eu estou com problemas para dormir
e, talvez, por isso
eu deixe os anjos cantarem
todos esses nomes
santos ou não
eu não mando mais em mim
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