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MAR IMENSO

Hora de dormir
Os cavalos correm no canal dois
Lisa Simpson pede alface logo adiante
Mais uma bala a
menos no meu armário
Mais um café e
estamos indo fechando portas
desligando luzes
(o gerúndio não conhece o tempo)
Olho o mofo desenhando
a parede do quarto
E o quarto
um buraco no peito
Sei
não estás mais aqui 
teu coração disparou!
Professora
o diabo é que verde não se morre
Saúde!
Hiato no corpo e dentro da cabeça
maquinaria de sombras
O que fazer agora...
se cada um se divide em dois ou quatro
às seis da tarde?
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cada motor é um globo de circo?
cada bolsa maquiagem e matemática?
Na rede os camarões da safra
Na rede as pessoas da hora
E o mar
O imenso mar onde fi ca?
Amanhã vou estudar meu avesso
Torce por mim

Vamos! Já foste ao estádio
já vibraste - lembras?
Todo delírio e desejo
proteção e regresso...
então...
torce por mim:

na madrugada
o gemido grave de um navio partindo
e o porto fi cando pra trás...
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AO FIO E AO CABO

Os fi os amarram a cidade
numa rua sem saída
Cortam as árvores 
com a prepotência de generais elétricos
Agarram-se miseravelmente 
às pernas das calçadas
estuprando a paisagem
na frente das crianças
Na cidade só existem
fatias de céu
e distâncias
que seguem por dias a fi o
cabos e satélites
toques excêntricos
celulares
sem crédito
Ao fi o e ao cabo
o esquecimento
Na cidade
os transformadores são atingidos por raios
com uma frequência maior
do que os cachorros

E as pessoas
só nascem à noite
quando falta luz
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À MÃO

A mão que procura a boca 
na hora do soco
é a mesma que se agarra à cama
na hora do parto
do gozo e da morte
A mão
como as coletoras dos condomínios
é um ente democrático
um eterno compassivo
uma mulher antiga
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ENTRE GRADES E LATIDOS

A moça ao meu lado esfrega as mãos contentes
Posso sentir seus dedos gelados 
atravessando os anéis de prata 
Sua aliança brilha
ela está segura!
Abana pra alguém na rua
sorri mastiga as unhas tosse
lamenta em segredo
ter esquecido de comprar batom
a chave no bolso
e de resto
silêncio
Sem aviso
um hálito quente e úmido
feito a fumaça de um velho bonde
invade meus pulmões afl itos
sem pedir sequer licença
Para meu ônibus 
sangue e sonho
E então eu desço
e desapareço na neblina
entre grades e latidos

Sob a luz fl utuante
de um poste de concreto
um mendigo reza baixinho
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