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tudo que me disseram sobre poesia
eu não aprendi 
mas nunca fui capaz de olvidar
o olhar tímido daquele moço
que ficou de canto no silêncio
da janela
encostado, ele estava encostado
no súbito do infinito
ele estava a morar no amor de alguém
era o que me dizia o brilho daquele olho
a poesia não seria exatamente isso?
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é no infinito que desejo restar
se há outra vida para minha alma
pouco importa
meu rosto de sublime nada tem 
meu modo é triste
minha voz grave em falha
tudo me direciona e me proporciona
à desolação
até mesmo quando a alegria
se faz presente em meu peito
me sinto comedido
a cometer algum grande estrago
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eu queria ser aquele poeta
já apanhado pelo Tempo 
e que continua a fingir
que nada tem a dizer sobre si 
aquele poeta que não se encrespa
com as frestas que lhe escapam 
que disfarça suas lágrimas 
no olhar do sol sorrateiro 
a desaguar suas fontes
atrás de uma montanha
queria ser o poeta
de um silêncio só
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a primeira vez que vi o dia morrer
tão triste foi.
não tinha palavras para expressar a morte
e nem hoje as tenho. 
meu pai disse que aquela morte
se chamava crepúsculo
a palavra era bonita, no entanto não tirava de meu 
peito
aquela dor.
meu pai falou que o dia ressuscitava
e sua aparição era Alvorecer
nunca me esqueci desta palavra
disse eu a ele que o meu amor seria assim:
sempre um alvorecer.
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para encontrar meu rosto
mergulho na imagem do outro
busco pôr em evidência 
o que ainda está em reticência
olho atentamente para o horizonte
tento enxergar a nudez de uma sombra
tento escrever a mim como se fosse
a vez primeira: desvirginando o silêncio
com gritos e lágrimas
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permanentemente me persegue 
o desejo de deixar tudo para trás
e seguir sem prumo ao imediato 
cansar-me de outras queixas
ser perene noutros cantos:
simplesmente olhar... ser olhado
deixar cair o que antes parecia
honesto: e rir... ser casa aberta
escrever sem medo e nem vexame
que aquele sujeito me deixa lírico
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se a solidão não fosse 
generosa 
meu corpo já estaria
junto da morte
se a dor criteriosa 
não fosse
meu canto 
não acharia abrigo
em minha boca
e minha alma
se não houvesse
essa suspeita de deus
ficaria em paz?
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