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Vórtice

Quis umas tardes com você para caber no mar, quando 
os portos não tivessem navios, mas pontos de silêncio e 
solidão. 
Umas tardes que nos levassem para onde o vento soprasse, 
como um vórtice. Um móbile. Pipas. 
Nas tardes que quis com você, poderíamos vestir nossas 
roupas brancas. Implodir rochas de corais. Irromper nas 
superfícies. Deixarmos os vazios que carregamos no abissal. 
Quis umas tardes com você para caber no mar. Em alto 
mar, restaram minhas cinzas como uma anêmona e seus 
tentáculos. 
Você ainda prefere nas tardes o fogo e aquele piano tocando 
na casa ao lado  umas canções que não terminam nunca.



20

                              
Quando as petúnias florescem

Parece que foi ontem que cada passo era um risco, mas 
caminhar de mãos dadas era bom. As petúnias secavam no 
varal de um quintal, tinha vento, era uma terra estrangeira 
e sementes voavam pelos ares. 
Era verão, o sol sumia após as vinte horas, as petúnias 
viravam estrelas e nossos corações pareciam metal e argila. 
Entre um passo e outro, entre um descompasso e outro 
dos corações, as sementes floresceram num dia no qual 
gritei alegrias anunciadas, como um afogado regressando 
à tona da água. 
Parece que foi ontem, mas faz tanto tempo que não mais 
encontro suas mãos e o meu coração é compasso, as 
petúnias viraram jardins e agora sei diferenciar o gosto da 
chuva e do choro.
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Tardes

Nessas tardes brancas de tão nuas, ele reclama que sou 
triste e digo que posso chorar nas ruas agora que tenho 
óculos escuros. 
Nessas tardes, nuas e brancas, ele reclama de cansaço e 
digo que quero andar na cidade até os pés doerem de 
tantos passos, becos, ladeiras e avenidas. 
Quero chegar também ao mar, entrar nele após cinco anos. 
Nuas e brancas, são essas tardes que espero cartas. 
Telefonemas. E-mails. Enquanto ele ouve rock.  
Eu queria ser dessas pessoas que não se incomoda com 
adeus. Nem em comer doces. 
Apenas contemplar essas tardes nuas e brancas, como se 
fossem dípticos umas das outras.
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Se eu fumasse...

Se eu fumasse teria pedido um cigarro para ele, ali, 
fumando na esquina. Seria também uma desculpa para 
convidá-lo para olharmos a Lua, o mar, a explosão de 
alguma supernova. 
Mas eu não fumava, não tinha luar, não estávamos numa 
cidade litorânea e na manhã não veríamos estrelas. 
Me contentei em ficar parado do outro lado da rua, 
ouvindo longe um trem. Mas querendo chamá-lo para 
colher  laranjas, olhar ovelhas, subir montanhas... 
Se eu fumasse teria pedido um cigarro para ele fumando 
na calçada, mas ele não estava fumando. Ele nem existia.
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Estilingue

Costumo me perder em dias de domingo 
uma repetição, tão antiga, nesse tempo presente, 
talvez me encontraria num combo de alguma lanchonete 
num café amargo 
numa música de alguma estação de rádio. 
Costumo me perder em dias de domingo 
mas queria atravessar a cidade para sorver um último gole 
de água salgada 
de qualquer praia 
enquanto a noite não chegaria e ainda encontraria tempo 
de colher 
vinte flores amarelas 
num jardim que não existe 
para enfeitar a mesa do jantar. 
Costumo me perder em dias de domingo 
como quem sai de um cinema, do nada, de uma galeria 
vendo pinturas surreais 
como quem tem o Sol numa rede perto da janela do quarto 
como quem termina de ler ‘Salão Chinês’ e tem que 
‘arrumar as malas antes de te escrever a carta de 
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despedida’ 
ou que o domingo acabe. 
Costumo me perder em dias de domingo 
muito antes de o conhecer 
quando ainda não havia esse estilingue 
me deixando em carne viva 
que é o seu olhar.
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Personagens

Numa madrugada, à beira-mar, um príncipe negro de 
camisa polo, jaqueta de couro e jeans rasgado, com um 
copo de vodca nas mãos, perguntou no ouvido dele, o 
plebeu, cansado da noite e com frio (não sabia que na orla 
marítima fazia tanto frio), mesmo morando desde sempre 
na ilha. 
Quer casar comigo? 
O plebeu disse sim e entrou no bar do Nelson para dançar 
um último reggae, enquanto o príncipe fumava um último 
baseado no Jardim do Éden, do outro lado do bar. 
Desde então, conta-se, que se Clarice Lispector estivesse 
viva e tivesse visto a cena de sua janela, enquanto fumava 
e tomava café nas suas noites insones, os dois seriam 
personagens do seu ‘A Hora da Estrela’.



www.editorapenalux.com.br

franck015@yahoo.com.br

/franck.santos39


