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O PUNHO

No The Hage eu não tomei café
com Muhamed, da Bósnia.
Ele ofereceu o seu punho
em lugar da mão
porque tinha a palma
suja de cal.

Ele trabalha num convento beneditino, 
perto da exposição científica de Leonardo da Vinci,
que santifica a mente humana e potencializa a imaginação.

Reconheci-o no lento
passo da gente da Bósnia, no cabelo desalinhado,
na roupa de trabalhador, banhado de branco
como se fosse um anjo-operário.

Aceitei seu manifesto
pulso, mas de imediato
toquei sua mão branca
e apertando-a, disse
“são mãos sagradas.”

Pediu desculpas, disse
que seu patrão ficaria brabo
se o visse tomando café no The Hage
Explicou que tinha vindo de Rudo,
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e a mulher de Sarajevo, e que tinha dois
filhos: Hamid e Benjamin,
e que ele tinha trinta e cinco  anos
mas parecia muito mais velho.

Encontrei Muhamed, do coração da Bósnia,
no centro de Viena,
com suas mãos brancas
e suas roupas típicas. Para um aperto de mãos
ofereceu o punho, delicada
palma, pele intocada
pela argamassa, ponto onde o pulso é palpável
e mensurável, onde o sangue
bate no ir e vir da vida.

O café não bebido no The Hage
e o claro punho feito face de criança
seguirá comigo até o fim do mundo.
Pelo seu punho e delicadeza, seu tosco
passo, e porque tinha o carinho da Bósnia.
Povo que traz na sua delicadeza
e profunda essência, a pele de um anjo.  

Viena, Schottengasse, 11 de março de 2005.
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KALKI

No verde vale do Nilo
viajando num trem rápido
vi um camponês
num pequeno burro branco
estava envolto num campo
de arroz. Um homem numa longa
roupa branca, profeta do passado
ou de futuras aparições
na Terra.

Ele pode ser José
ou seu filho mais velho 
talvez mesmo Kalki,
a última encarnação
de um deus indiano numa pintura
do triunvirato.

Um egípcio num branco
galabeah3, sentado sobre
um burrinho branco,
o que parece pra mim?

Tudo o que eu disse sobre
o advento, entre
o antes e o depois,  e sobre tudo

3. Galabeah, roupa tradicional usada pelos egípcios.  
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o que é: um lavrador num
burrinho muito branco
num profundo verde.
O branco
no verde. 
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VERSO INFINITESIMAL

Meia-lua

Com uma faca de ébano de Cartum 
eu cortei um papiro que havia brotado
do cerne da madeira de mim.

Cortei-o com cuidado, em verdade,
quadrados, cada vez menores – até
encontrar o tamanho exato
para não tocá-lo
com a faca ou com a minha mão.

O trabalho interminável,
mesmo com a faca e minha determinação
não teve final feliz.

O que permanece escrito nos pequenos
quadrados não parece maior do que um código,
um mantra, um signo linguístico. Não mais
suficiente para uma carta numa garrafa
entregue através das dunas do deserto,
não mais para navegar o Nilo Branco
– de Omdurman até o Mediterrâneo.

Um quadrado azul dissolvido na água,
conhecido em alguma estrela?  

Cartum, 25 de abril de 1999.
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