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I

Anunciação!
A canção de ninar.

Brisa! Arrepio!
Lentidão, rapidez, latência!
Existência!

Estou à sua frente, estive atrás.
Te acompanho, sigo seus passos.

Me pergunta quem sou?
Não me reconhece?
Sou você, estou em você.
Somos juntos.
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E U

Numa constante descoberta.
Madrugada. 
Olhos abertos. 
Sentidos. 
Ânsia [...].

Trago um cigarro 
e tomo um gole 
de vida, na vida.

[Fudida]

Para fugir, 
correr 
e não temer

a morte 
já declarada 
de um mundo cão,

recriada na mecanização. 
Emprego, regras, ordens, 
Industrialização.
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[Humanidade?]

Fantoches. 
Os bonecos dos sonhos 
ganharam vida, 
transitam no medo, 
na solidão.

Eu vejo o esquecimento, 
a dor, 
o coração vazio, 
o sorriso plástico,
formatado,
comprado na liquidação.

Eu reconheço cada máscara 
e cada parte deixada para trás.
Eu vejo a imundice humana.
Eu vejo o abismo que está sob nossos pés.
A trilha que deixamos a caminhar.
Até lá.

Eu vejo a morte
e o renascimento em cada gota de sangue.
A esperança gritando socorro.

Mundo grande,
absoluto,
devora-me.

Minha veste
cobre minha pureza,
tripudia sobre



20   AO TEMPO POEM A S

a alma que quer
ser exposta.

Choro a dor
de uma solidão
não sentida,
conectada
na tecnologia,
alimentada
na perversão
de não sentir.

E ao longe, 
no horizonte, vejo o céu do azul mais vibrante 
e me pergunto se ainda vale a pena tentar, 
se ainda há como fazer o mundo voltar a pulsar [...].



Cr i s t i na Macena   21  

Minha casa
Arcabouço
Meus sinais
Minhas marcas
Tempo
Histórias

Meu corpo
Habitável
Desejável
Curvilíneo
Gordo
Doce
Macio
A promessa
O prazer

Meu corpo
O eu desejo
Eu toque
Eu curvas
Eu cheiro
Eu tesão
O eu recebo
Aceito
Arrepio
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Meu corpo
Templo de mim
Absoluto
Sagrado

Onde repousa
No centro
Em meio ao peito
O eu sinto.
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Tatuada em luz e sombras
Escultura
Desenho arquitetônico

Ela tinha
Nos cabelos a bagunça
própria da vida
Nuances coloridas
Olhos de sentidos
Escuros 
De perdição
Boca profana 
Não tinha censura
Eu me rendia
A cada respiração
Curvas de promessas
Imagens de prazer
Que me faziam
Estremecer
Enlouquecer
Cada toque
Minha luxúria
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