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RIXA

Não vejo as palavras
Como espuma ou pétalas
Nem como aço ou brasas
Porque seu peso e nit
Têm a estirpe do silêncio

O meu medo não consiste
Em que elas se desgastem
Na cronologia das línguas
Na surdez dos incrédulos
Mas que deste seu súdito
Se desgostem e se apartem

Eu quero uma palavra
Nova intacta e físsil
Para desfazer o mundo
Porque o ofício do poeta
É rivalizar com Deus.
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MEA-CULPA

O tempo em sua cólera 
Rugiu contra o meu ego
E me furou os olhos

Minhas cisternas
Onde eu mantinha 
Em neutro o nitro 
Das palavras e memórias
Secaram em pleno inverno

Sinto-me celeiro vazio
Depois de desperdiçar
A colheita lá fora
Nos talos dos momentos.
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EVOLAR

Não! minhas chaminés
Não são um cigarro aceso
Queimando o tóxico do tempo

Minhas chaminés sopram
Nuvens brancas, plumas
E pétalas de esperança fresca.
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LIFTING FACIAL

Da lua, espelho da noite, 
Eu quero  a sua outra face

Em cuja estampa
A tatuagem impressa
Seja a figura do poeta
Bendizendo os astros.
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ESTAMPA I

A melancolia cravou
Seus olhos de corvo 
Sobre meus girassóis

A sós eu me vesti
De espantalho de mim.
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ESTAMPA II

Ipês desflorados...
A escassez de pétalas
Silencia até o vento.
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ESTAMPA III

O canto da rolinha
Ao clave do meio-dia
Aciona meus radares
Derruba meus andaimes
Som de atabaque
A traduzir no vácuo
Das horas indigestas
O meu grito de socorro.
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