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A depressão tem sete andares
e um elevador.
Cabem dez de mim
na plataforma.

Doze,

se nos espremermos,
mas não é preciso.
Aqui há

apenas uma.

As demais desertaram. 
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Eu visto um macacão azul
e o começo da fuligem,

ossaturas de carvão.
Pelo solado grosso
antevejo

pedregulhos.

Ou talvez um passeio
pantanoso.
Não deveria
ser para tanto.

Ainda há pouco,
eu fazia o almoço. 
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Capacete
contra o estômago,

caberá minha cabeça
inchada do que penso?

Há nele
um pequeno reflexo
que toca e coça
a minha pestana.
Talvez seja uma lâmpada,

o seu próprio olho. 
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O ferro

superestimado,
as beiradas reforçadas
do fosso.
Suas laterais abertas
intimidam
a minha pisada,

pé ante pé

ante um tombo. 
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É maior
o receio por cair

à toa, pelos lados,

do que o medo da máquina
despencando

comigo dentro. 
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O ronco do motor,

o elevador desemperra
na cólera
de um ressono.

Solavanca
e então breca

grosso e brusco. 
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Em dois segundos
uma gota de óleo
soa, soa

seu eco

solitário, fatal. 



Este livro foi composto em Sabon LT Std  
pela Editora Penalux e impresso em papel  

pólen bold 90 g/m², em abril de 2019.


