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A queda

Saudável, só e livre era o menino.
O mundo lhe era uma aberta senda.
No chão da estrada sem asfalto, a pedra,
E, no desimpedimento, um destino.

Excitada a incontinente vontade,
Calcula o percurso, o projétil lança.
A mira impecável o alvo alcança.
O impacto vitima sem alarde.

O bicho ao chão sequer ergue poeira.
Assustado e só, o menino engendra
Passos na direção do corpo… o beira. 

Vendo, lado a lado, pássaro e pedra, 
Choca-o o revés do desejo, a caveira:
Sua primeira, sua eterna queda.
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Patrimônio Maternal

O medo de um coração materno
É o próprio alimento, o próprio abrigo.
Para blindar a prole do perigo,
Ia a mãe entre empregos e infernos.

À luta contra a escassez e as foices
Assistia aquela cria pequena.
Prometia-lhes uma vida plena
A mãe, feita de abundância e posses.

Quando a sorte tornou fato os tais sonhos,
Sorriu à conquista de bens e teto
E os deu de presente à prole adulta.

Porém, sequer celebraram os ganhos.
Não sabiam do valor dos objetos.
Seus filhos só sabiam ir à luta.
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Era somente um cara

Era alguém de cujo corpo viera
E em cuja ausência o sublimara.
Mas era antes de tudo um cara
Com mesma solidão que ele vivera.

Contra todo insulto o protegera...
Até que da infância se livrara;
E, sem saber que era somente um cara,
Intolerante a ele se fizera.

Lutando cegamente contra si,
Tantos anos de inferno amargara,
Ao tormentoso revés do idílio.

O tempo, porém, lhe vem redimir
Revelando-lhe ser somente um cara
O solitário de quem era filho.
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Eus

Habitam meu coração quem eu era
Abrigo-os com ternura ou com vergonha.
Afetos de quem à distância sonha,
Sem a ameaça de sua quimera.

Muitos são chagas com inflamações 
Que vicejam na epiderme da alma -
Superfície rugosa que o carma
Segue fabricando aos pés das ações.

Outros são recompensas que amenizam,
Ou estimulam a que persevere
A vigília, quando resgato os eus.

Mas, às vezes, todos vem sem aviso;
No presente, intempestivos, se inserem:
Eu que sou deles, eles não são meus.
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Se neste momento  
a morte viesse

Se neste momento a morte viesse,
Na calmaria de depois do sexo,
Não lhe cobraria razão, nem nexo;
Não me assustaria, se a mim se desse.

Se chegasse em carta a este endereço
Uma morte sem aviso, nem prece,
Nem remetente eu teria interesse;
Nem quereria saber se mereço.

Deixaria envolver-me esquecido,
Como envolvido fui, por minha amante.
Enlevo que o corpo espuma e fenece.

Daria as costas aos meus sentidos
E calaria a expressão de meu semblante,
Se neste momento a morte viesse.
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Renitência

Quando o exército do desamparo
Moveu suas falanges no deserto,
Tudo entre as dunas parecia claro,
O destino era seco, mudo e certo.

Convicto, o espírito marchou lento
Ao plano em que a vida faz fronteira.
Um comando aguardava o agrupamento
Para liquidar de vez a quimera.

Pardado o chão de sombras corajosas,
Eis que, delas, força silenciosa
Impôs à certeza deficiência.

E essa imobilidade intrusa
Domou a hoste, tornou-a confusa.
O corpo disse “não” à consciência.
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Estou vivo

Estou vivo, minha gente, estou vivo!
E cada um de meus membros se move.
Estou vivo, sim! Será que alguém me ouve?
Sinto-me mais jovem, tão mais carnívoro.

Quero morrer uma só vez, e vivo!
E não me alegra que alguém se comova.
A vida é dialética de provas
Pulsão de um ser ativo e afetivo

Enquanto a morte não vem, sou novo
O bastante por me manter saudável.
Ergo e direciono os membros, me provo.

Na experiência de ser criativo,
De ser mais do que são, mais do que salvo,
Estou vivo, minha gente, estou vivo!
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