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Anunciação

O céu enfeitado de fi tas coloridas
anuncia a inconstância do tempo
Sob clarão e devaneios
surge o rei coroado de lírios
vislumbre de pérfi dos juízes,
já não sabe imperar 
tem marcas de tambores 
e tormentos de loucura 
O Rei salta de sua armadura
e a entrega ao vassalo
O devaneio é a porta de partida para o submundo e o nada
no lugar onde o herói é livre
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Movimento circular

Há um carrossel naquela casa velha
Gira desgovernadamente,
Não tem condutor
Não tem início nem fi m
É apenas um carrossel,
Que sossega lembranças pálidas
Que ilumina o rosto sem canção
Sua função é girar
O giro é o suspiro dos insanos
que trafegam a linha inalcançada da lucidez
É a casa inabitada o carrossel
que em fendas largas escaldam os olhos
A girar.
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Rompimento

Quando eu sair daqui não quero levar nada
Me basta a rotação,
Me basta o movimento déspota
Não quero indolor,
enceno um peito ferido.
Circulo a precariedade
Dissemino a dúvida.
Anseio rupturas fátuas e abro profundezas.
Não quero braços, nem pernas.
Me bastam a pulsação
Cortarei apenas o cabelo.
Não serei outro
O Outro desnuda silêncios.
Serei arrebatamento
Cortarei apenas os pulsos.
Só, não quero nada.
Só, decomponho-me.
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Sinfonia de dardos

Os dardos giram no salão cinzento
Sinfonia de luz  
baila ao acaso
O alvo (i) lícito,
molhado de tinta
borra a íris dilatada
A tinta é a garça que repele o olhar 
e vaga na selvagem quimera do fogo 
e seus lumes

Os dardos acertam meu peito 
dele extraio pétalas de sangue dourado

O alvo não é o peito
É a cela
Penumbra de aromas e deusas
que bailam ao som do jogo 
e entoam sinfonias de ases.
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[des] conectado

Ode dos labirintos virtuais
Tenho força, honra e lucidez.
Percorro asfaltos e vidros que encarapuçam o corpo imortal, 
indestrutível.
Aglomero alianças num voo  de relevos e devaneio
Adquiro apreço raso de quebras de alianças [duas, apenas!].
Trago armas
Escudos
e bombas,
Sou o próprio homem-bomba
Detonando o meu ninho.
Minotauro ou águia,
Desço em tempos infernais numa alucinante fuga de mundos
Mãos e corpo sedentos por repouso
A glória anuncia os tempos lacônicos
Costuro-me em todos os cantos da lua
[des] conectado  
Sem rainha, sem princesa nesse xadrez mórbido 
de cárceres iluminados.
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Ela

Canta a moça da janela
É ela, a moça dos poetas
Não tem luz, não tem cor
Sua voz é díssona
Seu cabelo é penugem
Feia
É a moça do poeta,
Está na janela, suas mãos estão sujas da caneta cor –de –rosa
Ela, por vezes, é azul
Ela, por vezes, chora inconsciente do clamor
morre em seus beijos invisíveis,
volta ao mundo, redistribui seu pesar e anda pelo corredor,
a trilha mais próxima da estrada 
é a moça da janela, tem cicatrizes pela cara
e inquietude da liberdade
de todas as canções.
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Alice

Espero-te e preparo o teu ninho
Tem a lua, o sol e a lágrima pra te mostrar
tem o passo ruidoso e o calar aconchegante dos perfumes 
primordiais
tem a poesia, a música e a miséria humana
Preparo a cama de seda
o bálsamo de luz
ponho a navalha no paladar
Amor,
preparo os meus olhos e espero o teu ninho.
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