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I – a Terra é azul

enquanto volto para casa
numa esquina de Cachoeira
um anjo cego me chega 
com as escamas da noite.
me chama com seu hálito
familiar mas estrangeiro,
com as marcas dos desaparecidos
e dos que ainda não nasceram,
me abraça ternamente
mas sem carne ou sangue,
quer que eu me cale,
que me esqueça
do reino deste mundo.
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 o canto deste anjo
 atrai ao que em mim
 quer adormecer sem palavras,
 um eu mesmo que deseja 
 harmonia sem contrários,
 praias nunca existidas
 onde pousar a cabeça.

 é cedo para a morte:
 quase tudo
          está ainda
     por ser feito.



17 

um tiro nas têmporas
espantaria os pássaros
     ao nosso redor.
eles chegam carregados de horizonte,
precisam do calor da pele,
mesmo da mais precária,
ficam do nosso lado, uma camisa de asas
               para a nossa aventura.
                                                  - é preciso existir.

não, nem todas as palavras
                   se dissipam,
nem todos os gestos
    se consomem.
alguns permanecem,
    outros renascem.
    - é preciso existir.
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as mãos amadurecem
debaixo deste tempo, de qualquer tempo,
aprendem a se juntar,
aos poucos se misturam
           à matéria do amanhecer.
             - é preciso existir.

esse anjo cego não sabe
que uma vez cessado o encanto
(ainda que demore) 
vêm de novo os vagalumes
em trilhas pelas vértebras
        - é preciso existir.
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o anjo cego não sabe
o que se move
                           terrenamente
                           um segundo atrás do outro.

esse corpo sem desejo
não reconhece o viço
              quase clandestino
 que nunca termina
 de hora em hora
                              de sexo em sexo
                                                           de sonho em sonho.
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 o anjo cego não sente
 as contrações deste parto
 espalhado pelo mundo.

 amorosamente
                           cada coisa 
 revela um brilho
            nem sequer suspeitado,
 luz de se pegar,
                                luz companheira,
 matéria
                de tudo o que existe
                                                    dançando
                                                     visível e invisível.
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 qualquer corpo
       estremece
                                                    ao seu contato,
 cada um 
                 em si mesmo,
                                           ao seu redor,
reconhece
                     os sinais da vida nova,
o futuro já em nós, filhote
que podemos apertar entre os braços,
respirar rente aos cabelos,
ou esquecer
                        até a morte.
                                              - é preciso existir.
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