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aviso

primeiro aviso: feche as portas 
corra! escape antes que a página 
vire-se no convite que falta  
à leitura das dores humanas

esqueça as letras em cima da mesa 
sozinhas são apenas riscos imprecisos 
que alguém fez à caneta ou com a faca 
ao jantar na lembrança de um tapa

procure espalhar o que lhe resta 
sopre memórias pelas janelas 
veja o partir de rostos e nomes 
daquelas vezes em que o amor 
foi quase
            deixe partir – e foram...

só há poesia de verdade quando 
não existir nada que se possa fazer 
e feito poema de sua própria angústia 
restar ao homem ser quase ausência 
tamanha que lhe sobrem palavras
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ouvir o vento

ouvir o vento 
           só consegue quem se cala, 
vigia a alma 
          e descobre que é menor que uma dobra do tempo. 

ouvir o vento, 
suspiro lá fora, 
              batendo na porta 
como lembrança que não se lembra 
mas está lá, instalada na memória
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saltar vazio

a memória é o precipício da alma
é de onde surgem os argumentos 
para o saltar vazio rumo ao nada

e quando o que encontra-se é fragmento
temos a certeza do acaso, do inconstante 
do acidente que é peso ou palavra

depende de como cada um escreve sua vida
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que é saudade

sabemos que é saudade quando a imagem
surge no virar de esquina sem esperarmos
e não é quem imaginamos ou queremos, não é
mas ali esteve na fração de tempo que levamos
para perceber o equívoco de outro momento

e nas coisas pequenas, no compor de um riso
na voz que nos parece com frases e desejos
no piscar de luzes em ruas repletas de carros
tudo tem o cheiro do seu corpo, do beijo que foi
e desmanchou-se em noites repletas de ausência

já não somos mais os erros que cometemos
nem eu o mesmo 
                  e de mim, 
                       metade que se reflete em pedaços 
a outra parte sem rastros
ficou essa capa de homem sério
que se perdeu no passado



19

não queira

não queira de mim o pior  
o pó dessa terra encobre  
meus pés e todo orgulho  
o grito que seco escorrega  
congela na garganta e  
se enterra poeira abaixo

a casca curtida a Sol de sertão  
é só o que se mostra acima da alma 
a pele o corpo a chama viva 
que pulsa ao rasgar-se é maior 
que seus olhares sobre mim

não queira de mim o quinhão 
que o próprio diabo dispensou 
ao provar o amargor do beijo 
que lhe dei nas portas do inferno
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como os homens que teimam olhar

e venta, assopro de Deus a brincar 
com os homens que teimam olhar 
para as nuvens procurando milagres
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enquanto há tempo

venha me ver enquanto há tempo 
seja sorriso de chegada amigo 
sente, se instale abaixo de um olhar  
e fique eternidade no abraço  
que reservo ao bem-querer

venha, se não houver mais tempo 
lembre que ontem foi apenas 
dia solto entre os dias e que hoje 
é o que importa, é o momento
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