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seguro, antes do mal que espreita no vazio ao redor 
o quarto ao lado, do pai, vazio 
o apartamento enorme, sem sentido 

nossas almas espiam à janela
nem conseguimos disfarçar o medo
de tão banal já nos faz companhia 
somos três – eu, meu irmão e o medo 
ainda ontem, nosso irmão caçula
agora, o primogênito, que determina nosso cotidiano
– e mal sabemos que nosso futuro – 
com seu silêncio gritante

não sabemos ao certo como é, a que horas vai chegar
que ordens vai dar 
quando chega mais nervoso que de costume, corro para o ba-
nheiro, tranco a respiração, o choro, até a hora em que ele vira 
um gigante, de um tamanho que... Deus me livre! 
alguém me livre, alguém nos livre!

Ó pai, onde está você para me botar no colo, me fazer cafuné?
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a poesia é uma forma de oração
                                       mente insana in texto-vão

                                                                                         

                                                                                         palavra
        minha pátria amada

                 onde posso ser tudo
                 onde posso ser pouca

        onde posso serenata  

parei de dançar sozinha 
fi z performances para seletas plateias
não sei bem por que parei 
talvez por ter começado a dançar com palavras
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um dia 
vou fi car nua
totalmente literatura

é preciso virar a página. 
é preciso virar a página. 
é preciso virar a página.
não seja covarde.
enfrente o destino
enfrente a escrita 
enfrente o desatino. 
ser retardatária, errática, 
pode ser pena de morte. 
e de vida.
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Era um poema parador.
Não que tivesse intenção.
Tanto rateou,
pegou fama.
Assim sucedeu.

Meio zonzo
meio terceto
nem grego
nem latino 
nem soneto.

Vivia no atrás.
Um alexandrino, diziam.
Mal passado, mau passado,
cru. Carne com angu. 
(palavras de mesma classe gramatical...) 

Rima pobre!,
lá vinha sentença.
Entre átonas e tônicas,
sublimava as poéticas.
Ponto fi nal.

E o ponto não chegava.
Vagava ao tranco,
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ao barranco,
ora tragédia
ora elegia

via 
devir?

Era poema machucado,
diziam. 
Metrifi cado.
Petrifi cado. 
Desamparado?

Tinha seus momentos, 
o poema parador.
Acendia vela à ode
outra mais
ao cântico.

Romântico? Para quê?
Virado trova 
sem trovador
mormente verso
sem remador.

Não fazia de conta,
o poema parador.
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Rasgava métrica,
errante 
perdedor.

De tanto pender,
sílaba que fosse,
perdeu.
Envergou.
Pegou tosse.

Rouco.
Pouco.
Roto,
diziam.
Nem colo pediu...

Nem nunca
se redimiu,
era destino
de ser.
Comprido.

O poema parava em toda dor.
Não uma qualquer,
é bom que se diga,
poema tinhoso dói,
não mendiga.
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O poema chorava cada dor.
Não uma qualquer.
Choro vasto
tem verso, rima,
critério.

Era um poema 
condoído, diziam.
Ele, impassível.
Poema que é poema
não se explica.

Poema que é poema
revira
o tempo
acerta as contas
com o futuro.
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