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náufraga

enquanto espero
a revolta do desejo nas veias
enquanto penso
a vida como fi o de alta tensão
emendo possibilidades
nestes peitos sobreviventes 
e com a imaginação
traço carícias que levitam
como beijos em minhas coxas

enquanto as noites escorrem silêncio
entre a realidade 
e as sombras na parede
um oceano de salva-vidas 
torna-se pouco para minha respiração
tento naufragar o branco
dos lençóis 
na esperança de perder-me

em vão

nunca tive fôlego
para paixões imortais
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mares que são lagos
e inspirações salvadoras

mas nunca 
nunca é tempo demais até para náufragos.
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imortal enquanto vivo

amor 
não posso ir para a holanda
não agora
não nesta pele fi na
posso morrer durante o voo
silenciosamente
como uma julieta envelhecida
 
então você sugará 
o mármore dos meus lábios 
em busca
do veneno que te alucina
cobrirá meus seios
daquele jeito que sabes
– água em queda livre
mas serei apenas 
uma amada desfalecida

ah amor
não quero que sofras
mas seu ateísmo te abrirá feridas

não que crer em Deus 
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garanta para sempre
o sangue quente em minhas veias
ou a união de nossos desejos 
em outra vida
(nem sei se aguentaria 
uma eternidade em teu corpo)

mas é certo que te faria
imortal enquanto vivo.
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canti ga para ciclos anunciados

rasgarei todas as roupas
ferirei o meu rosto
com o sal das minhas lágrimas

no silêncio do adeus
olharei o amor 
escorrer por entre as pernas

mas o tempo 
com suas chuvas e sol a pino
com seus abraços e nós górdios
replantará em meu corpo
as fl ores carnívoras
de um desejo que nunca morre

amores existem
para adubar qualquer terreno
até mesmo as frestas 
desta antiga calçada
onde escreverei a solidão dos meus pés.
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acrobacia (ou vestindo-se mulher de chico)

amanheço senhora
os vizinhos me cumprimentam 
quase beijam minha mão
– é a diretora – 
deixo que me deem poder
não me importo com reverências
de quem nada sabe de mim

à noite 
visto espartilho 
perco cintura
e giro a roleta da sorte
entre as mulheres de chico
caio sempre na roda viva
me livro de todos os santos
escolho o vermelho
saio perfídia

tenho uma liberdade
que às vezes dói solidão
é dela que saem minhas riquezas
:
uma noite
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sacanagem de rita
outra 
a pungência de ana de amsterdã
entre umas e outras 
desafi o-me 
rosa e beatriz e cecília 
e joana cafetina
– loulou à francesa

mas no dia que se segue nascente
os mesmos vizinhos
a mesma roda invertida do coração
os mesmos versos desatentos 
de pássaro que nunca perde o ninho.
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