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7

escrever felicidade
na calçada
com giz
só pra fi ngir
que dura uma infância
ser feliz
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as nuvens andam
a lua clara
anda, o pensamento
solitário vaga
com as cadelas
os cios, só o acaso pára
na noite abotoada
às estrelas, larga e maior
que as próprias pernas,
para que os bêbados
tropecem e enrolem
os pés na barra
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de mim até
meus passos
um oceano, eu
imagem fl utuando
no pensamentolonge
eles desaguando
à margem, rio
daqui até
ondestou
só de navio,
embarcar no vazio
passear, ser o que sou
o que sinto
e o que me viu
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me acostumei às terras desabitadas que percorri
dentro de mim.
andar dias imensuráveis sem encontrar
um, com outra voz
com o uivo do vento
em seu corpo seco de capim.
há pequenos
seres
se olhar bem,
e esporádicas visitas
quando faço umas casinhas
com pedras,
e estranho, talvez pelo costume,
que nenhuma comente das imensas
montanhas
habitando meu jardim
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tateio a manhã
com os olhos
identifi co o café
o caderno
sobre a mesa
algumas angústias 
frias, como esta
me deixando pela janela
na direção
da redelétrica
uma ave, aparentemente
não sabe onde está
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escolhi plantar noites,
esperei anos
pra germinar
dentro d’alguma

e imaginar que migrei
pra colher o melhor luar,
mas minh’alma
é temporona
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17:45

quando você silhuetamente
apareceu
o vento estava terral
e uma revoada de pássaros
saía da sua cabeça
e voltava.
mas eu não sonhei
contigo naquele dia

aquela árvore seca
contornos e corpo negro
se vista contra o horizonte 
enfi m, ela sabe melhor
que eu escreverse poema 
dedos ponteiros
dizendo aos operários que era
a hora de deixarem os estaleiros

mas faz tempo que não sonho.
é meu coração que anda
de um lado pro outro aqui 
dentro
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