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Jeanne Araújo

Sangria

I

Apague este fogo
reveste-o de cinzas
porque o olho brilha 
e a pele arde. 
Despe tuas armadilhas
e como água
desliza-te sobre mim.
Há de haver meias palavras.
Há de haver palavras e meias.
Depois, se ainda houver tempo
reza meio salmo prudente
e espere que eu volte mansamente.
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Corpo vadio

II

Minha vontade sempre foi
subir ao topo da tua permanência
e ali, habitar-te.
Mas minhas impetuosidades
foram expostas em direção a outros receios.
O teu templo exige vigilância, clausura
e eu sou transitória.
Mas há muito estirei minha alma
sem arremedo
a teus pés.
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Jeanne Araújo

III

Em cada passo, em cada linha
por todo nada, todo mistério
se pelo corpo, se pela alma
se pelo inferno, se pela cama
em cada curva, em cada passo
em todo esgar, eu te revelo.
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Corpo vadio

IV

Não fosse os vãos em que me perdi
nas tralhas docemente aprisionada
catando a poesia inquietante
que fez de mim barca e jangada
não fosse teu cais ambicioso
e tua palavra que guardei
amei quase tudo em ti
e quase tudo herdei.
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Jeanne Araújo

V

Abasteci-me de palavras
fiéis, doces, consumadas.
Juntei as mansas raízes
um tino das sombras 
dos espinhos nas veredas
tanto fiz pra te fazer um poema
que te doesse dentro
que te esmagasse o estômago
mas tu não entendes de sacrário
nem de desbastes.



26

Corpo vadio

VI

Por descuido passei 
a escrever na penumbra.
Primeiro usei o lápis
e o papel em branco
mas tu não lestes.
Apontei o carvão
e escrevi na parede
enquanto dormias.
Tu não lestes.
Então desenhei em baixo relevo
na porta do quarto
no chão da sala
no umbral da porta
quando vistes, 
eu já tinha (l)ido.
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Jeanne Araújo

VII

Amanhã
debaixo de alguma porta
tua sombra passará
fazendo ruído
arrastando correntes
então abrirei a porta 
e não haverá nada
nem sons nem ruídos
somente uma estrada
que se alonga
indefinidamente.
Sei por onde andar
e com que ânsias.
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