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TERNO, COMO TERNO É O VOO

Bem onde foi plantada,
a ferida abriu seu veio
alimentando os pássaros.

(as feições das crianças
deixam-me confessar:
trago a ternura dos cães
e ainda choro, lendo antigos
sonetos).

Tenho olhos de pégasus
E intactos são os cascalhos.
Não se rendem à supremacia
de meus galopes.

O que conheço do caminho é a solidão
desenhando o percurso do impossível.

Não me tragam togas, roupas de seda,
sapatos luxuosos.
Prefiro a aderência da lama e a nudez dos meus pecados.

Eu nasço do que não tem nome.
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AJUDA-ME A ENCONTRAR 
O TEU GRITO

Ajuda-me a encontrar teu grito,
tua luz apagada
a vertigem de tua língua
inalcançável.

Ajuda-me a regar tua flor silvestre
nesta orla feita de sol e primavera.

Para mim, basta saber que me acolhes
em teu voo migratório.

Quantos caminhos haverá
até encontrar em teus olhos
em um vestígio de eternidade?

Meus pés (trôpegos no tempo)
perdidos, para refazer o caminho.

É preciso apagar as pegadas,
decodificar a trilha com a luz apagada.

Olho-me no espelho e minha cara é de deboche,
mas, algum rasgo é de ignorância
alguma linha tem algo de Frida
e da natureza morta no calo da vida.

Não creio nos tons amenos
quando sinto fome.
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PEIXE-ÁGUA

Tem dias que carrego o mar no peito
(em tudo eu me afogo),
mas ouço as cantigas das marés
aliviando a saudade dos velhos
marinheiros.

Onde os peixes voam,
é lá que o tempo emerge

O tempo...
desenhando em mim
uma razão para existir e,
quando calo, é o grito pedindo socorro.

Se pelo menos uma gaivota me
trouxesse o barulho do mar...

Ou um andarilho me contasse
histórias inúteis...

Se ao longe ouvisse um
velho blues acordando 
o amor nos quartos mofados
dos bordéis...

Anseio pela palavra
que vem voando
num cardume
de metáforas.
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UMA PÉTALA ENGARRAFADA

Ela olha o mar.
Pousa o ouvido n’ água,
interroga os peixes.

Seu coração
é uma âncora submersa no
reflexo do aquário.
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NASCENTE

Não é na cena de Almodóvar
que habito.

Estou no intervalo do que brota
neste exílio de rotas e precipícios:

a fome, os pés, a seca nos olhos,
o sol recheado nas mãos, a fé no
piso milenar da terra

do risco, do cisco, da lavoura
da folha
de toda agonia
brota a minha poesia.
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CRONOLOGIA

Não cultivo transcendências
o que sei é do que encontro
ao destrancar a porta 

Essa é a minha condenação: 

saltar o muro que delimita
a minha prisão. 
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GERMINAÇÃO 

Das sementes ressurretas
retiro a força pra morrer 
e aguardar o florescimento. 

O meu deserto também 
gesta flores. 
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