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Trilogia

Ontem uma lacuna se abriu 
rasgando os meus reinos.

Hoje uma coluna se ergue 
na armadilha do meu peito.

Amanhã uma ferida que nunca tive 
irá maturar até me quebrar ao meio.
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Sete abismos

A alma relincha 
na estrebaria.

Macho de cavalo 
que galopa trovas 
do pensamento, 
engole as águas
de pasto e de feno.

Há terror nos ventos 
do cavalo magoado, 
que perdido rompe, 
alado, as trincheiras
e cai como anjo 
de tormento.

Há éguas rondando 
pratos de esquecimento.
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Há rodas e correias
na carruagem violenta.

Naquela crina
de ferraduras negras
um cavalo
de patas ralas:

Os sete abismos da vida.
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Exercício

Cerrar os olhos 
para que a última 
lágrima cresça.

Cerrar os olhos 
para que o mundo 
seja memória.

Abrir os olhos 
para que, afinal, 
tudo se perca.
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Outro ensaio
 para Helena Kolody

A verdade da vida: 
Não há mentira
Quando se crê na morte.
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Arrebatamento
 
 
Há um apelo em mim
que se desdobra e amanhece

uma nuance que fere
alguns desvios do medo –
uma chaga,
a fita rosa daquele cabelo.

Há em mim um anjo
e há também um pássaro,
um quer me levar ao céu
o outro me perder no espaço.

Alguns dizem que sou daqui,
daquela casa na esquina;
eu digo que morri... quando
descobria cada desejo secreto.
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O mundo é uma hora 
mal desenhada e em tudo 
esconde-se o infinito.

À noite, lembro da morte
de dia quero o consolo
do arrependimento.

Por ora, só me resta ser arrebatada
na utopia de meu próprio tempo.
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