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AGÔ

Na secura da minha língua e com a boca
Dos meus antepassados eu peço: agô.
E mesmo com meus pés enlameados
Que me tomes como um grão
De areia e me ponha
Na estrada lisa, que retire dela
Esses percalços,
Provas de meu dissabor.
Perscruta minha mente,
Compreende por favor minha
Pele tesa e salgada.
Torna-me doce outra vez
Como aquela criança 
No seio gordo da mãe.
Entra em meus mistérios,
Apaga de mim o sono imenso,
Dai-me de comer como a um boi
Ou um caramujo.
Que seja logo,
Livrai-me disso
De sentir as coisas e entendê-las,
Pois não há fuga possível, bem sei.
Faz-me tosco e selvagem, então,
Para que não entenda minha sina
E a tenha como extinto puro.
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Torna-me bruto, lobo guará, onça pintada,
Cobra venenosa, cão vagabundo nas ruas,
Qualquer coisa que balance ao vento
E voe,
E voe para qualquer lugar
Que não esse aqui nesse instante.
E possa entre mentes ser outra coisa
Que não essa carne,
Esse sangue,
Esses olhos,
Esses dedos,
Esse sexo,
Essas unhas dos pés,
Essa voz que não cala,
Esse falso livre arbítrio 
Onde nada escolho,
No que sou escolhido
E preciso aceitar.
Torna-me novamente aquele menino de
Unhas sujas,
Que sabia do nada, encantado
Com o mundo.
Torna-me.
Torna-me.
Torna-me outra vez em sonho.
Oh, em prantos rogo a ti
Que me diga.
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Que acene.
Que seja singelo como aquela
Gorjeta dada a meu pai
E transformada em sandálias novas
Para meus pés descalços.
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GALÁXIAS

E mesmo sendo opaco ele brilha.
No entorno das galáxias
Onde nada tem fim e é plano
De profundezas, onde o espanto
Da criação é massa negra
E pontos de luz e rochas,
Ele brilha.
Meu assombro é puro encanto
De risos contidos,
Quando circundo as vias universais,
Planetas e caminhos,
Quando pasto em trilhas as mais
Difíceis e calcinantes.
Quando desencontro de mim e 
Dos anéis de saturno e das luas
Infindas, quando me encontro novamente
Em fino contraste e me deparo
Por acaso e abraçando seu templo.
É como voltar para casa.
É sentir novamente aconchegos
Ancestrais de intimidades
Sempre postas, sempre ali.
Galáxias.
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ALGO

Nada havia atrás da porta
senão algo de mim
de mais secreto e profundo
algo de que tenho medo
porque sei e sabendo a coisa
mais se esconde.

Nada há atrás de mim senão
eu mesmo, posto um passo
à frente em primazia para
os outros, esse que não
se mostra em secreto, mas visível.

O que há dentro de mim senão
os desejos que não se explicam,
as ilusões que não se calam,
as concretudes que não se exprimem,
a fome que não se cura nem se cansa
de ser?
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IGBINS NA SEXTA FEIRA

Em plena sexta feira
Os igbins aparecem na chuva.
Deixam pela parede seu rastro
Lento de saudade e tristeza,
Erguem os olhos em tangentes de amor.
Na gosma transparente,
Vejo a marca indelével de tua alegria,
Teu amor guardado e tua paixão.
Os igbins escorrem pela porta,
Como escorre minha triste amargura,
Visgo encharcado de extremosa compaixão
E medo de mim.
A presença está marcada para sempre
No sempre do abrir e fechar,
Das maçanetas que descem e sobem,
Na lembrança de um beijo cordial, amoroso,
Dos vestidos esvoaçantes,
De almas que se cruzam na correria de uma calçada.
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DON JUAN 21

Já não são as mesmas. 
A passagem do tempo mede-se pelas mãos, 
que palmo a palmo revelam 
o curto período de tempo dessa existência. 
Dentro em pouco serão mil os seduzidos, 
os que se contorceram na alcova, 
no meu leito de luxúria e solidão. 
Esse minuto de silêncio em que as cortinas se abriram 
ou as luzes se acenderam eu me permiti observar mais 
um pouco. 
Mais um pouco e atentamente. 
Quantas vezes a gente se permite olhar atentamente? 
Olhar os outros é olhar para nós mesmos? 
Já não sei o que sou. 
Uma coisa? 
Um bicho indecifrável? 
Uma multidão cercada de multidões? 
Já sei: um coisa alguma, como se diz. 
Talvez. 
Mas reservar um instante para contemplar
O que há por dentro.
E as coisas já não são as mesmas.
Nem eu.
Nem aquele.
Nem aquilo.
Nem o mundo.
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