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Jura secreta

não fosse essa jura secreta 
mesmo se fosse e eu não falasse  
com esse punhal de prata  
o sal sob o teu vestido  
o sangue no fluxo sagrado  
sem nenhum segredo  
 
esse relógio apontado pra lua  
não fosse essa jura secreta  
mesmo se fosse eu não dissesse  
essa ostra no mar das tuas pernas  
como um conto do Marquês de Sade  
no silêncio logo depois do susto
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1Jura secreta 

a língua escava entre os dentes  
a palavra nova  
fulinaimânica/sagarínica  
algumas vezes muito prosa  
outras vezes muito cínica  

tudo o que quero conhecer:  
a pele do teu nome  
a segunda pele o sobrenome  
no que posso no que quero  

a pele em flor a flor da pele  
a palavra dandi em corpo nua  
a língua em fogo a língua crua  
a língua nova a língua lua  

fulinaímica/sagaranagem  
palavra texto palavra imagem  
quando no céu da tua boca  
a língua viva se transmuta na viagem 
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2Jura secreta  

não fosse esse punhal de prata  
mesmo se fosse e eu não quisesse  
o sangue sob o teu vestido  
o sal no fluxo sagrado  
sem qualquer segredo  

esse rio das ostras  
entre tuas pernas  
o beijo no instante trágico  
a língua sem que ninguém soubesse  
no silêncio como susto mágico  
e esse relógio sádico  
como um Marquês de Sade  
quando é primavera 
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3Jura secreta 

fosse essa jura sagrada  
como uma boda de sangue  
às 5 horas da tarde  
a cara triste da morte  
faca de dois gumes  
naquela nova granada  
e Federico Garcia Lorca  
naquela noite de Espanha  
não escrevesse mais nada 
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4Jura secreta  

a menina dos meus olhos  
com os nervos à flor da pele  
brinca de bem-me-quer  
ela inda pensa que é menina  
mas já é quase uma mulher 
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5Jura secreta 

não fosse essa alga  
queimando em tua coxa  
ou se fosse e já soubesse  
mar o nome do teu macho  
o amor em ti consumiria  

Olga Savary  
no sumidouro dos meus dias  

o couro cru  
na antropofágica erótica  
carne viva  
tua paixão em mim  
voraz língua nativa 
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6Jura secreta 

o que passou não ficará já foi  
a menina dos meus olhos  
roubou a tua menina  
e levou para festa do boi  

fosse um Salgado Maranhão  
nosso batismo de fogo  
25 de março  
e o morro querosene  em chamas  
no canto pro tempo nascer  

e o amor que a gente faria  
o sol acabou de fazer 
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