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VERTIGEM

Perfilar de espelhos,
arabismos de uma música inumana
Acordo manchada com a água pútrida,
lavagens famintas de um acorde sonâmbulo
Pavor de ver pernas cambaleantes
no meio da estrada, sossegada, 
a alcova se esmorece
Nos beijos distantes de nuvens transversas,
cascos partidos de vertigens lânguidas
Poeiras de guerras intestinas afiam navalhas
cortantes, emulsões de gotas de gasolina
Na boca, o óbolo fecunda a terra maviosa
entranhas de vermes revoltos, 
sobrepostos no abismo
Cânticos marroquinos sossegam 
os hipopótamos de ouro
moedas caem de sacadas, vitórias 
de terra indigente
Estilhaços de vidro sobre selvas monstruosas
sangue verde, fecundo, em pétalas se esvai



Cócegas friamente endurecem as nuvens,
caídas por raios de caligens cósmicas
Resta a púrpura do leito fecundo,
produzindo o monstro natimorto da vertigem.
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O NASCIMENTO 
DO MUNDO

Enquanto Vishnu sonha, mundos são 
criados, recriados, transformados. Sobre 
seu ventre, a liquidez dos anos destroçados em 
fragmentos ensanguentados. O sonho é a vida, 
dispersa em bolhas de sabão, transitórias, mas 
exatas em sua forma espectral. Miniaturas de 
mundos de um nó de cabelo negro, solvente em 
águas coloridas, a paixão de ser lenha, pó e cinza, 
no final. Coabitações de espelhos perfurados por 
fantasmas de vários anos e séculos. Turbantes 
azuis envoltos em perfumes de sândalo resumem 
uma vida precavida dos olhos de corvos e 
pássaros famintos. O menino anda pela estrada 
de água envenenada, sorve sua própria morte. 
Era Shiva, com seu tridente encantado. Renasce 
da máscara da morte, a vida converge em planos 
eróticos, entrelaçamentos de corpos e orgasmos, 
Radha e Krishna, copulando durante mil anos, 
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derramam a seiva esguia sobre o túmulo dos 
mortos, chamas crescem, lépidas, o olho de Deus 
verte larvas de crianças amarelas, vermelhas, 
escuras, como o último pôr do sol. O nascimento 
do mundo é uma copulação de deuses no plano 
etéreo, mistura de cinza e águia, pó e alma.
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A DOR NÃO DER RUBA 
OS SA NTOS

A dor é uma agulha sem tinta
não colore nada à sua volta
Preciso de agulhas coloridas
para atiçar a minha cólera
que perpassa à vista
de tramas insolventes
Os ascetas sabem bem domar
as dores sem agulhas e
sem tintas. Os místicos
contemplam a dor como
um bálsamo sem trégua
Não recorrem a paliativos
Não existe ameaça de dor 
aos que golpeiam
os ventos com o olhar de sua face.
Os chinelos são o símbolo de sua derrota,
pois os ligam a vibrações terrestres
e sísmicas que abalam seus tímpanos.
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O silêncio está no alto,
na cabeça que se liga ao céu
que traz consolo para as dores constantes
que não derrubam os santos. 
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A SER PENTE R ENOVADA

O veneno das serpentes
me exalta o que tenho de mais nobre
A janela vasculha tempos que me acordam,
sem perceber o vento ríspido
no meu rosto impassível
Os passantes fazem expressões 
de nojo e repugnância frente 
ao meu olhar que hipnotiza
gatos vermelhos de tintas artificiais.
A boca do morcego vasculha imensidões
no escuro de sua alma gorda e inchada.
Insuflada de entulhos podres
a alma escolhe a esteira da serpente caída.
Mas a serpente renovada desmascara
as suas próprias escamas velhas.
Torna-se dragão de sete caudas
no abismo de 108 vidas sofridas
e molhadas de torturas e sangues
derramados pela enxada de Satã.
A memória se esvai pelo frio dos cabelos.
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