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Joe Sales

A vergonha de ser homem

(Deleuze perto de mim)

todo dia
quando escrevo

experimento
a vergonha de ser homem

escrevo no peito
espaços para a matéria

mas nada fica
tudo escapa

até mesmo o silêncio

cada palavra
que escrevo

e repito 
organiza

o meu desespero

o que é a vida
além desse 
tênue erro
de querer

ser por inteiro?
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Meu Outro é Outro

(com Ruth S. Brandão perto de mim)

as minhas palavras
acentuadas de gravidade
sempre hão de sussurrar

a brevidade do que posso ser

meu olhar é outro
meu silêncio é outro
o meu Outro é Outro 

eternamente desconhecido
e familiar nos traços
que faço e que nego 
rasgando os pedaços
de minha estranheza
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Joe Sales

Nem isso nem aquilo

meu silêncio
não abrirá 
caminho

para quem se recusa
a andar

minha voz 
não confessará

suas falhas
nem seus argumentos

e
nem seus fingimentos

aqueles
que levam
pra alma

algum pedaço
de chão
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Declaro-me falho, declaro-me humano

as minhas cinzas
brotam das lágrimas

de algum vulcão

o que tenho nas mãos
para satisfazer as distâncias?

não tenho nada
não tenho nada

os meus pés
interrogam o chão

o que há, seu moço?
por que não tira 
seu sofrimento 

debaixo de mim?

não sei
quais palavras
preciso usar

para me dizer:
sou do tamanho 
de minha busca

declarei-me?
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Joe Sales

Fazei do meu silêncio uma prece

fazei do meu silêncio uma prece
escutai meu esquecimento

sob a matéria
esse relato minguado 

de amor

ó, luar, porque 
insiste em iluminar

minha loucura?
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Velha questão

quando me digo
referencio sempre 
ao outro que penso

não ser
e torno-me
aos poucos

nos excessos
que penso

não cometer

quando me digo outro
estou salvo

dos silêncios
que podem morrer?
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Joe Sales

Inconfessável 

João Guimarães Rosa escreveu o sertão na palavra
que dádiva! isso eu sabia chamar de poesia
eu, que por petulância, que por loucura,

queria escrever meu amor na palavra
não fiz

faltou espaço
faltou encanto

eu não sabia rabiscar as palavras
como fazia João 

ele disse os sofrimentos da gente
eu digo: repetir é o que faz a gente

até hoje não encontrei palavra
para pôr o sertão que é o meu amor
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