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SUMIÇO DE MIM

Tão pouca coisa 
Sua dentro de mim.
Coisa morna,
Sem sal, sem açúcar.
Sem hombridade,
Sem mais, nem menos.
Puro descaminho.

Pobre de ser,
Pobre de estar.
Nada pra fazer.
Não adianta esquecer.
Não se deve fugir.
Algo se perdeu lá atrás
A única saída é flutuar.

Faltou você,
Porque sua intensidade 
É sem igual.
Quando olhei você,
Tentei entender o que vi
E faltou eu.
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DAQUI PRA FRENTE

Que a vida se faça nova,
Que a luz se faça forte,
Que o som enalteça o dom,
Que eu não mais me coloque à prova,

Que o centro se faça norte.

Que o amor se sustente.
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ESCONDERIJO

Sob a burca
Teu calor,
Teu suor,
Tua dúvida,
Tua indignação.

Sobre a burca
O calor do mundo,
O suor do outro,
A dúvida da credulidade,
A indignação da humanidade.

Por entre a burca
Somente teus olhos,
A precaução,
A autoproteção,
A análise,
A tua verdade.
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AVAREZA BESTA

Ao longe,
A bucólica trama do telhado
Acalanta o coração da presa.
Aqui, 
A acelerada trama das calçadas
Acalanta o coração da serpente.
Logo ali,
A misteriosa trama dos doces
Causa náusea e mata.
- Tanto a presa, quanto a serpente - 

Para quê?
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CÓPIA

Era uma vez,
Foi uma história que não se fez,
Não teve fim porque não sabia que existia.
Foi uma segunda vez,
Era uma outra vez,
E foi a última vez.

Eu era uma dessas mágoas que não têm mentiras,
Dessas que flutuam sobre as águas ofuscadas
Sob a neblina fria,
Feito vitória-régia,
De um lugar a outro.
Flutuando, 
Flutuando,
Flutuando... bem lentamente,
Procurando o seu canto para sempre.

O tempo ali não passava rápido,
Parecia que dialogava com a eternidade, o maldito!
O avião de papel nem conseguia subir,
Era feito de folha escrita e amassada,
Inteira, mas amassada!
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Ali, a bola de meia velha, 
Por mais rápido que alguém arremessasse,
Ia surgindo pouco a pouco no olhar do outro.
Um lixo que tinha virado brinquedo,
Um brinquedo que eu queria que voasse.
Mas, lembra que o tempo ali não passava rápido?
Não cabia voar.

Era uma vez,
Uma fábula que virou cópia,
Foi uma outra vez,
A segunda vez de alguém.
Porque era uma história machucada por um pensamento 
borrado.
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DESONRA

Um tédio a ronronar
Que atinge a saúde da alma,
Escala as mais altas árvores
Onde habitam os sonhos impossíveis,
Que toca as nuvens de algodão e de boldo. 
Som obscuro de um clarim incômodo,
Que me lembra da minha ignomínia.
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