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Ária

Que nossa investida não seja vã
Que nossa luta não seja abafada
Pelo ruído de serras cortando aço
E o estrídulo de concreto
                                 Aniquilado

Existe um espaço
Ainda que exíguo
Para respirarmos
E nos valermos dos símbolos ocultados
Entre as pedras do nosso fadário

Que nossa voz não seja um balbuciar
Inaudível
Entre tantos gritos
                             Rudes
Na violência habitual

E o gesto físico – o arrojo 
A palavra além da pedra
Permaneçam palpáveis
Quando tudo derruir

Por que no fim
Haverá música.
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Cosmo

Conservamos a gênese do mundo
                            Mares cortantes
Caravelas
Ideogramas relíquias códices
Cavernas prenhes de morcegos 
E pinturas rupestres

Poderíamos dinamitar
As estátuas da infâmia
Enraizadas numa história de dor
Ou nosso próprio corpo 
Semente de ossos

Mas nos contentamos
Em plasmar fonemas no silêncio
Em colher os raros
Brilhantes da madrugada
Apartados dessa Babel em chamas

Sabemos da fragilidade do dia
Essa casca de ovo
Esse sonho oco
Mas temos /sim/o hausto – 
Um cosmo.
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O que odeias em mim

O que odeias em mim é minha respiração intrincada
Meu hábito de pedra embargada, minhas quimeras
Lívidas empalhadas no antro das estantes mortas

O que odeias em mim é meu coração sobrevivente
A despeito de tudo que me corrói, meus batéis
E os périplos cujo ponto de partida é o de chegada

O que odeias em mim é meu silêncio de espada cega
Meu olhar aquoso quando há rios e montes imaginários
Brincando nas minhas tardes claras desabitadas

O que amas em mim é o futuro que a cigana leu
Meu porvir indecifrável – eu melhorado
No embrião de uma manhã que não vingou

O que amas em mim é o talho de nascença na alma
Por onde rebenta um arco-íris – o que amas
Em mim é o abraço a remo nesse mar sem sol.
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Anti-lira

Anti-lira que se abre 

Vária 

Espúria & casta

Vivida à exaustão

Memórias do artífice

Sem ouro 

Berço / herança

Força que o projeta

Entre o estilhaço 

E a serpente

Organismo pujante

Frutescência & Dínamo

Lira de ocasos 

& acasos

Colhidos

No riso e na morte

Vença – afinal

Canto/ clarim –
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Célere procela:

Potência

Que há de perfurar
O corpo das estações.
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Cantadores da noite

Os cantadores da noite 
Têm olhos pequenos 
Onde lenta 
A lua se desfaz

Cantadores
Num arrebatado festejo
Arpejos de sombra
Acordando fenestras 

Cantadores de uivos 
Asperezas ébrias
Braços de pano 
Que abalizam o motim

Pobres / mas senhores
Do anfiteatro da noite
A batucar o ritmo 
De agastados corações

Rosto turvo vincado 
De cada cantador 
Mapas de rugas /labor
Embotamento
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A máscara no entanto 
Cai como segundo rosto
E eles – loucos estridentes –
São o regozijo da noite
Os cantadores da noite.


