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 ESPEVITADA

Espevitadas minhas pernas 
minutos antes do voo
Espevitados odores, hálitos, gritos terminais 
nesta cidade de muitos céus. 
Espevitados ossos em guerra tântrica
sobre o tapete voador.
Espevitadas carnes rompendo os 
monumentais eixos da volúpia.

Espevitadas nossa voz
nossa saliência
nossa fartura
nossa mais-valia

Espevitado esse algo-a-menos de mim
que te espera na quadra ao final do dia
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SEM TETO, SEM CHÃO

À espera do voo,
olhos aguardam no painel de controle
a possibilidade exígua
de comunicação dos signos.

A dor vê-se sob a lupa
da interrogação.

O amor, em sua ilusão,
roga a Cronos
a passagem das horas
em um átimo.

A aeronave e o sonho
resistem a deixar o pátio.
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ARDENTE

Calor dentro
Calor fora

Quarenta graus
à sombra
Assombro

Tua mão quente
sobre o seio meu

Hora ígnea
ante o olhar
de Prometeu
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ASTRONAUTA
  (a meu pai)

O olhar atento da menina
à imagem
do astronauta flutuante
pisando a lua pela primeira vez

A mesma lua
à qual ela pedia em prece
o retorno do pai

O pai passou a morar na lua
e no seu coração
sem gravidade

A ausência ficou mais leve
como Armstrong
A tristeza,
guardada dentro da TV
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DEU TEMPO
  (a Celso Borges)

Há quanto tempo te conheço?

Tempo de abrir o tempo
anos-luz através do som
um piscar de olhos
tempo de um papo bom
tempo de um curta-metragem
tempo de ir a Veneza
a eternidade de um verso
tempo de pôr a mesa
talvez agora sim talvez
cem anos de solidão
só por hoje quase sempre
um tempinho um tempão 
o átimo de dizer:
olá como vai?
muito prazer
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DORAVANTE

Desfaço tua imagem atrás da minha ao 
quebrar o espelho do quarto. Contra o peito 
aperto os cacos de ti até sangrarem minh’alma

Doravante, ao meu alcance, a cura e a calma
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O QUE OS OLHOS VEEM

O que os olhos não veem
o coração assente
a intuição denuncia
O que os olhos não veem
os lábios asseguram
a língua prova e vicia
O que os olhos não veem
o ouvido delineia
com agilidade estupenda
O que os olhos não veem
o vento captura
e o olfato desvenda
O que os olhos não veem
encharca o corpo
enaltece o espírito
O que os olhos não veem
não está longe nem perto
não é aquilo nem isto
O que os olhos não veem
não precisa ser visto
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