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CÁPSULA

Para Luiz Otávio Oliani         

Introdutório – como uma cápsula essencial
Introdução dos mitos, ele se detém na lanterna
O que convém à florescência que emerge
como arquitetura do mistério
A cor que se debruça
nos lábios dos dois seres
costura o artefato do milagre
não em deter-se na antevisão dos ritos
mas por si só soçobrar qualquer sombra de certezas
O animal que se esconde na moita
já está preparado para morrer
E nós jogamos o jogo da sorte?
Introduz-se no ser
a altaneira madrugada dos tecidos
Vértebras que se carcomem
na poeira dos lençóis
O homem-ser de pano
se extravasa de dores
Saem os suores do corpo
Os temores da sombra
se amotinam na cama
A cápsula da essência interior
é seu remédio mais preciso
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14 | Alexandra Vieira de Almeida

mais vidente que o sol que folgueia
com as árvores em penitência
Introdutório – o sorriso do ser-homem
ultrapassa a sorte para se fazer destino
no entreabrir dos versos desta cápsula insana
que é o mundo.
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VIDA QUE SE CALA

Um choque paralisante
Um elétrico transe
de palavras açoitantes

O silêncio naufragou as letras tortas
Todas foram dançar num beco vazio

O maestro da música suave
toca a vida com as mãos

A vida se cala
após sons agressivos de sua voz

A borboleta saiu de seu casulo
e saudou o horizonte
o antes e o depois de mim

Não era hora para queixas
O silêncio se refez nas asas do pássaro
da primavera
O verão chegou, e o livro da mente pálida
se esvaziou de sentido, comeu
do sol a sua interrogação
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Quantas palavras jogadas ao nada
só para fazer do outro o espelho da entrega
à vida, que não se perde em zigue-zagues
dos pássaros que se perdem no lodo

As mãos ofertam o segredo da palavra
Os olhos se fiam na espada do destino
Os vazios cospem fogo, este fogo
de outras eras, mais despidas que os mares e céus

A vida se escondeu na árvore dos mistérios
O amor se glorifica na vida que se cala.
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MANDALA

O corte afiado da lâmina
resgata mares antepassados
O coração é um feixe de telhas vermelhas
A casa se encontra vazia
Nas paredes do céu
encontro estrelas sagradas do ser
O adeus das primaveras
derrota os minutos de silêncio do florir
Os poemas se extasiam no vinho tinto
As letras douradas da vida
me deixam ver o sol além das nuvens cinza
A escada eleva meu vento interno
para uma estrada aberta de desejos
As pedras deixam sua dureza diária
para escorregarem no mel quente de seu peito
O olhar esconde ilhas de aconchego
A mágica das palavras cria mundos em miniatura
que tecem as bocas num tapete oriental
A mandala do segredo da madrugada
é perambular no labirinto de sua boca febril
em que os dedos acolhem os versos que eram neve
Os corpos se chocam na agitação dos anos
Após muitas lutas internas, o sol se enche de verbo
novamente, consolando os astros na sua mandala de luz
Seu ser se preenche de rosas na rotação dos planetas
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Cavar fundo a cabala das emoções
faz você enxergar além das montanhas mais altas
A mandala interroga seu interior repleto de espinhos
E no centro do símbolo a única dor
é substituída pela sintonia do amar.
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SILÊNCIO

Para Olga Savary                                                     

O marasmo das palavras
Faz acordar pequenas preces
Sem um único som

Como dar ouvidos à confusão das letras
Insanas e aos números que nos prendem
Numa gaiola de mentiras?

Quero acordar, grávida de vazio e silêncio
Amordaçar o tempo que constrói
A expectativa das horas subterrâneas
Na caverna dos sentidos

O sentido é a letra morta
As palavras se vestem de sóis e luas
Desenrolam a magia da dualidade
Como escapar desta luz inebriante
Que ilumina as diferenças das escolhas?

Prefiro a incógnita delirante da louca sabedoria
Que se esqueceu dos espelhos da linguagem
Que refletem imagens repetitivas e desgastantes

miolo-aserenidadedozero.indd   19 11/27/2017   5:12:48 PM



miolo-aserenidadedozero.indd   99 11/27/2017   5:12:51 PM


