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Carmim

Chamaram meu pai.
Foi Dona Cida.
Zélio estava morto.

Bebia.

Meu pai chegou com os olhos um silêncio.

Parecia, disse, os que vi no campo de concentração.
Minha mãe respondeu um ai.

Fiquei pensando nas flores
do jardim fazendo a manhã.

Fui lá.
Reguei de carmim
a melancolia futura.
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Meditação

quando meu pai falava do campo de concentração
eu me deitava ao sol depois
uma ordem triste de continuar o dia
e as nuvens diziam coelhos
diziam dragões
diziam grandes cachorros de asas
diziam castelos e portais

eu reparava bem na porta dos seus olhos
eu via que um vento atravessava
a íris que o sol estava lá dentro
eu via os cavalos árabes fugindo
nos Alpes
e a invasão de russos
sobre as flores de Praga
eu via a sagrada família
nas casas de Angola
a sagrada família
nas casas da Palestina

a sagrada família
nas casas do Araguaia

quando meu pai falava do campo de concentração
eu tinha um canivete azul
e uma promessa
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colava as cantoneiras nos álbuns de fotografia
num laivo de eternidade
e amava amava Itapetininga

foram me ensinar fronteiras
mais cortantes
mais intransponíveis

eu aprendi a empilhar
a recortar
a compartimentar a lágrima
a esperar que a primavera
atrasasse as cores

grandes máquinas de arar a terra
tratores ao fim do dia

eu aprendi a dizer como um náufrago
palavras de resgate
mensagens em garrafas
peixes abissais
que não possuíam olhos

pra não ver o horror

meu canivete azul me salvou uma vez

uma gota de sangue correu por seu cabo
e eu pensei que era assim
que deus fez o mar
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quando meu pai dizia o que tinha de dizer
a chuva corria
e eu me abrigava na sua íris
debaixo do sol
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O Sol dos Aqueus

É fácil construir um sol.
Alterne arcos e retas,
feixes de medos
e explosões tardias
daquela face,
daquela face de inverno
que não lhe sai da memória.

Um sol deve chorar com a gente,
nos acompanhar na noite
em cada rua
onde deixamos os gestos
bêbados.

É fácil cavalgar em partículas
subatômicas expelidas
com a violência do corpo
que se desfaz.

Iluminar é morrer.

Construir o sol em dobradura
é parecer um guarda-chuva
que comeu a luz
e então,
porque pintamos a aurora
no fundo do cartão escuro,
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ficamos esperando assim
amanhecer.

A última estrela que se apaga
assiste os usos do dia
como quem se vai no fim da noite
fugir em faísca.

Ela guarda a luz na garupa.

E as frestas são os pomos
roubados pra festa.

Com a dobradura do sol,
sua palma vai aquecer.
Ah, vai aquecer
e as setas lançadas beijarão
o tórax do domador de cavalos.

A mão da humanidade
estará marcada
de linhas do destino,
ora a ventania,
ora a chuva mansa,
ora a picardia
dos deuses pagãos,
ora a sua dança.

No quarto,
você, menino,
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no meio das violentas ondas,
no batel, na ilha onde o amor bastou,
vai ficar imaginando

que a vida podia ter sido
boa.
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