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I . CORPADENTRO





15

ABRE CAMINHO

retomo nas mãos os passos
que deixei pela noite
as palavras que deixei
pelo caminho
 
encruzilhadas
cruzam
meu corpo
 
reabro os caminhos
manipulo metáforas
poema terminado é gozo
quer correr mundo
quer antes percorrer
as vielas de dentro
esgueirar-se
corpadentro

dou vida
às palavras-vento
indóceis, fujonas
juntas nos jogamos
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LINGUAGEM

minha língua repousa 
desacordada 
numa caverna 

sonha ela os grunhidos 
com que se assomam versos/
verbos 
como era no início 

sonha ela fluir linguagem própria 
cuspir cataclismos-e-intempéries 
na cara do catecismo-colonial 
que acomete nosso linguajar 

(fosse só o que soa... )

corretores automáticos pressupõem 
o que se quer falar
polindo a língua
cortando a língua do que se quer gritar

é foda intrometer-se
em oralidades alheias
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cortar-costurar os lábios jogar-a-chave-fora
trancando o que a boca quer vocalizar
G E M E R - A L T O - B E M - A B E R T A
há quem me diga desbocada, 
boca-suja, linguaruda
mas a boca fala 
o que o coração goza
sangra 
pulsa
bombeia

uma bomba-relógio 
instalada no palato mole pode acordar 
os sonhos de minha língua 

mandar pelos ares
o que já implode corpadentro 
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FUGA

a palavra é esse cavalo
selvagem
que tento montar
 
incorporar
o que me foge as mãos
o que toma minha cabeça
me eleva
 
me leva ao chão
de onde recomeço
 
nesse arfante
ato eróticoespiritual
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