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GÊNESE

Nasce o poema
e a seiva que o envolve
inunda-me o vasto ser  
com mensagens da placenta.

Mas não consigo cortar
o cordão umbilical que nos une:
eu a ele – ele ao mundo.

O poema sou eu
redimido das convenções.
Estou escrito no tempo.

E as memórias recapitulam-me
como velha cicatriz
no rosto de alguém.
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NAUFRÁGIO

Duas montanhas redondas
em carnes bem erigidas
que se contraem atônitas
sem querer me dar guarida.

Mas as águas persistentes
contra o casco do navio
vão batendo docemente
com seu martelo vadio.

O navio enfim naufraga
com mastro velame vela
submergindo nas águas
noturnas do corpo dela.



15

A VITRINE

O garoto olhando a vitrine
querendo um tênis comprar,
fez-me lembrar Pasolini
e o rigor do seu olhar.

O desejo de possuir
em seu rosto refletido
quase chega a derruir
da vitrine o verde vidro.

Um rubor de fim de tarde
deixa no peito a certeza
de que a vida é covarde
pra quem vive na pobreza.

E o olhar de Pasolini
girando como uma roda
estilhaça na vitrine
o vil fantasma da moda.
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A LUTA

O operário no cume do prédio
a quase cem metros do asfalto
rumina raiva solidão e tédio
na roupa triste de azul cobalto.

O vento fresco lhe afaga as costas
como um andaime que o mantém no alto
mas o operário só ouve a proposta
da outra voz a lhe chamar pro salto.

Nesse embate em que o céu cintila
tal a pupila de um  rubro ocaso
a singela existência oscila
treme tranquila ao sopro do acaso.
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COMBATE

Contra a lâmina
cortante do tempo
a carne sonha fogo
crepitares
incêndio.

O corpo se amotina.
Teima permanência.
Pensa (pobrezinho)
sobrepujar o desastre
mas lhe falta arte.

O tempo zomba do corpo.
Insinua-se poros adentro.
E vai comendo (bicho lento)
o que é plasma  sangue
esquecimento.
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IMAGEM

Tenho uma imagem
           ambígua do tempo:
às vezes ele é muito veloz
às vezes demasiado lento.

Sinto-me no tempo
como – em alto mar –
numa canoa
quebrada.

O tempo é um enorme trem
que abandona seus mortos
em cada estação
visitada.
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TORVELINHO NOITE E DIA

Sou um enamorado
da lua e das estrelas.
Meu coração não pertence
ao mundo da realidade imediata
– essa adaga lúcida e fria
que me perfura o peito
a todo instante.

Às vezes um raio de sol
pintando de vida a copa das árvores
arrasta-me violento ao reino das anormalidades
e vou tentando desvendar o cerne dos elementos
e à minha própria essência
desnudando.

Sou louco tresvariado pária
mas a felicidade que subtraio disso
justifica minha
existência.
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