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om

canta o átomo
a canção etérea
de universos

[paralelos ou não]

— todo corpo
é movimento

ensaiado na poesia —

e o mundo dança
na plenitude do tempo
ao eterno ritmo 

de vida e morte

— no compasso
ressonante

de noite e dia... 
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palavra atômica

no princípio
no meio

ou no canto
do sopro, o verso

sem paredes, portas, linhas, horizonte;
entre consoantes e a cabala

murmúrios atômicos 
explodem...

fugaz centelha
na noite aprumada e absoluta
cujo vértice diz: lux!
uma nota exata
prelúdio no ex-nada

engenho e arte
em áleas constelares
que se embaralham
e se distribuem
em esplêndidas galáxias



13

... partículas-rabiscos
substância sólida, verbal 
ou fluida

a moldar-se
condensando-se

no espaço ou
na minha mão
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metanoato de etila

dizem que
a via láctea
tem sabor de framboesa

ah, e eu poderia degustá-la
como uma sobremesa!
— um iogurte de fruta vermelha —

e apuraria, então, 
que a tal matéria escura
a expandir o mundo

é uma super
caramelizada calda
astronomicamente calórica!
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o universo em nós 

a matéria 
que se nos incorpora 

é bem mais que hidrogênio, 
nitrogênio ou carbono

nenhum big bang 
nos dirá quem somos

ancestramos o mistério
transcendente

do universo de nós mesmos
nossa gravidade atém-se

ao ignoto firmamento
da razão 

essa luz que nos compõe 
é como a dos astros

: só visível post mortem
por isso somos frutos 

do passado 
essa realidade eterna
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nossa única e mais pura 
condição [obrigação?]

é ir além
em expansão plena

muito embora 
limitados em um sistema...
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profissão de fé

minha reza é o poema
: tenho fé na poesia

deusa ou musa
não se atém ao meu amor

não requer genuflexão
nem ceras de flama breve

não há riscos ou améns
só rabiscos e alma lavada...

minha reza é uma ária
votada ao alto — um rito —
ensaiada no silêncio

faz notas de estrelas
e refrão no infinito
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