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Weekend

Há sempre um desencontro entre 
a minha embriaguez
e a sua.
Entre a vontade calada 
e o desejo que se deixa pra depois.
A cidade melancólica no sábado 
E o silencio ensandecido de domingo
No fim de semana os demônios dormem lá fora
Longes demais para se aconchegarem na gente.

Passear pela avenida
Onde se adivinha 
Uma vida secreta.
Mirar uma mulher que não é minha
Um Jesus bêbado 
carregando sua cruz na calçada.
Mendigos e putas
E a paz ensurdecedora dos outdoors
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Vigília

Escrever poema 
é como um quebra-cabeça
montado
sem pressa
em que o começo
não é pelo início
nem pelo fim
mas pelo seu núcleo
secreto.

Uma peça
que encaixa
na outra
como a caixa
de brinquedo
de lados com
cores diferentes
que é preciso juntar.
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Escrever poema
é como a montagem
de um filme
que não passa no cinema
mas se desenrola
no intervalo
destinado 
à legiões que pregam
no deserto.

Escrever poema
sobretudo o de amor
é como conceber o romance
macabro
em que com sangue se tinge a escrita
a musa é a morta-viva
e o autor um zumbi
ou coisa qualquer que o valha.

Como o sujeito que estende o cigarro
à boca do desconhecido que definha
querendo a última tragada no campo de batalha
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Escrever poema
é só uma aventura
que se completa
na calada escura
da noite
em que sonâmbulos
também são poetas.

Escrever poema
é preciso estar indiferente
e concentrado
esquivo e constante, 
manter-se longe e ao mesmo tempo
vigilante. 
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Evasão

O trajeto até o mato e a imensidão do campo
o passeio aos longínquos bosques dos sonhos
com suas reentrâncias árvores e folhas

como o retorno ao ventre da Mãe-Terra
e à natureza e o reencontro do velho paraíso perdido
que as histórias antigas prometiam

o resgate das energias que lhe foram sugadas
livre das ambições das pessoas em volta
uma garrafa de vinho que espera por ser terminada

um livro por perto deixado ao chão
com um segredo guardado ao meio
que apenas os iniciados compreenderão.
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Ascensão

Era muito tarde na praia
onde a lonjura das casas
em que o tempo habita
não se mede, tampouco o mistério
das coisas escondidas se faz
com palavras, nem a filosofia
é da boca pra fora, mas secreta
teus pés quase afundados
na areia, os sonhos são vizinhos,
o mar revolto e amigo,
passos em falso, sonâmbula,
e as trevas no alto
que caem do céu
como tintas escuras que
se misturam 
a um azul recém-inventado.
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Evocações do mundo editorial
para Michelle S.

O Jovem funcionário da pequena editora
flerta com a tua namorada pedindo a ela poemas 
insinuando possibilidade de eventual publicação
em plataforma literária qualquer:
jornal, revista, site ou livro
esperando da donzela em frente
que a pequena lhe entregue material próprio
para que tenham em mãos o que negociar.

O Jovem funcionário
que mal conhecemos a verdadeira função na pequena 

[editora
pensa em futuro convite para jantar
onde poderão discutir com tempo os prós e os contras
do trabalho literário da menina
no que ela tem de bom e no que é preciso
melhorar.
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