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Marcelo Adifa

Anamnese

Mergulho, o salto no mundo

para dentro da rocha o peito

aquilo que explode no choque

o homem feito de suas dores

 

Não sinto mais pernas, apenas

o arrastar dos músculos, cansa

diluir no desgosto a consciência

dos erros e tudo que podia ter sido

 

Nem deveriam doer-me,

posto que em tudo, perdi

o tempo exato do corpo

– o quando saltar rumo ao engodo

                poço de livres escolhas
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A quem se fizer estrela

Nem sempre fui esse rosto
sorrindo de canto impreciso
construindo com mentiras
estradas e escolhas: 
                     perdi-me
 
E se arrasto o passado desbravo
a golpes secos um futuro híbrido
             – não me reconheço no espelho
que posso gerar sem saber-me?
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Marcelo Adifa

Foram os deuses astronautas

Calam as estrelas
sob olhares de Deus
Piscam absortas
                    no centro galáxias
Falam uma língua que só quem
foi astronauta quando criança
consegue entender
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A quem se fizer estrela

Corpo e flor

Goteja a pele aberta
cada gota de seu sangue
e na poça que se forma
há mais vida que a morte

na carcaça ossos aparentes
fervilham e desmancham
dissolvendo-se lembranças
no peito que nos chama

Separadas as costelas
a luz entra pelas frestas
interna ao corpo, altiva
única flor se espreguiça

Se lá estava antes de exposta
só ao corpo cabe a consciência
e como a um segredo que esconde
cala-se num último sorriso
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Marcelo Adifa

Do pó da terra

Dos dias o passar do lúmen
sorrateiro em meia estrela
Sol em sua cegueira que põe
vistas sobre o homem, decai
 
Não há o que anime aquela
que se faz no dorso da carne
e regozija quase sem vida
livre como o nada ter de seu
 
Sombra sem semblante
o que só se vê no eclipse
dos olhos de Deus, feito
aquele dia que, em piscar
fez-se mundo do pó da Terra
 
O corpo, esse não importa
mas quando a alma morre
anjos choram de tristeza
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A quem se fizer estrela

Coragem de voar

Seria passarinho
tivessem as asas
mais respostas
do que sonhos
 
Passaria
de flor em beijo
revoada em sua boca
mas me falta
           a coragem de voar
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Marcelo Adifa

Sombra e corpo

Caminham lado misturados
a sombra e seu corpo
                       e tropeçam,
a primeira na carne que lhe falta,
a segunda nas memórias
que se arrastam 



www.editorapenalux.com.br

marceloadifa@hotmail.com

/marceloadifa


