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ESSA COISA

Essa coisa áspera
Essa coisa crespa

Essa coisa ácida 
Essa coisa vesga

Essa coisa crassa
Essa coisa ego

Essa coisa vaga
Essa coisa sexo

Essa coisa sal
Essa coisa ferro

Essa coisa muda 
Essa coisa verbo

Essa coisa que me excede
Numa sexta-feira cinza
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CANÇÃO E EXÍLIO

Na casa vazia
No quarto vazio
O espelho
Divide a vida.
Que notícias nos traz do lado de lá?
O espelho é impassível,
Só nos diz do pânico de cá. 
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EXÍLIO

Não aprendi lições de partir.
Assim, prossigo
Numa pena que não é minha, 
Mas que em mim vem sendo escrita
Antes mesmo do erro dos antigos.
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POEMA

Meus versos são feitos a faca.

A palavra exata me exaspera 
Na dissonante espera.

Assim sou poeta e cego,
Enxergo vozes no escuro,
Sou o reverso de poetas velhos.

Esta é minha condição:
Sombra vergada por outras vozes.

E assim só me resta seguir 
Senhor e servo das horas.
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NÃO SEI SER POETA

Não sei ser poeta.
Às vezes, um menino travesso
Atravessa minha fala no verso.

Às vezes, me lembro das feras
Escondidas nas frestas do ego
Ou nos recantos da casa velha.

Às vezes, os mortos das fotografias
De riso irônico e vazio
Discursam sobra a eternidade vazia.

Às vezes, a menina no quintal
Desentranha das palavras, das coisas e dos bichos
A origem perdida.

E não poucas vezes é só isso.
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POEMA II

Na gaveta de achados e perdidos
Guardei versos de faca
Entre a capa e a contracapa de um livro.

Tecido de memória e mapas,
Rasurado entre a cidade
E os rasgos da infância.

Não sei se havia segredos.
A chave, joguei-a aos ventos
Entre mitos e eras.

Mas havia a menina
Esquecida do tempo e do rito
Ventre aberto entre borboletas.
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POÉTICA

Às vezes, escuto vozes antigas
Que falam da música esquecida.
Lápis e papel à mão, cato suas cifras.

Às vezes, soam num leve ritmo;
Outras, trovejam abismos
Ou rabiscam um retrato sobre cinzas.

Feito cego, assim eu sigo
Dançando entre abismos
Construindo monumentos em ruínas.
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