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No tempo 

Tornar palavra
o sentimento que me revirou.
Às batidas do relógio da minha casa
dar significados, suspeitar de significações.
Dizer o que se quer dito.

Ainda que meu corpo vibre
e a vida passe:
– no fim,
não passo o tempo. 

Inverto os segundos.
Tanto marco como invento
a vida enquanto bate. 
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Vento vira mar

O vento deságua 
minhas dores 
nos mares do teu esquecimento.

Minhas lágrimas 
nascem para navegar 
o ritmo desacelerado da tua saudade.

Minha saudade – é este poema 
marcatempo.
Solidão – é a fumaça do cigarro 
passando para onde não se vê.
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De tentar caminhar 

É preciso
que um ponto
seja ligado
a outro.

Antes do vento bater,
antes da brisa rodear
este coração 
sem que eu sinta a viração.

É preciso ouvir
as linhas tortas 
que hesitam
entre ir
e vir:

é preciso 
ir.
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Marcatempo

Poema marcatempo
é este que faço, assim,
no contravento:
vem, perpassa o tempo 
e marca as horas
da minha saudade.
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Da tua trégua 

Guardo presságios do dia em que tu virás.
Retornarás a essa casa...
Tão minha... Tão tua...

Tão a favor do sujeito nós
que o verbo amar
enfim nos salvará!
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Antes do carnaval 

Quero ter o jeito
e a alegria
de reticenciar esta saudade
para tornar azul
o céu que se acinzentou
sem ser quarta-feira
nem haver motivos de cinzas. 
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Sem direção

Aquele que diz nunca
já está comprometido
com a realização
do objeto negado.

– Ato falho, ato falho?

É tempo 
de descaminhar
pelo atalho. 
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