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A que instrumento estamos atados?

E que violinista nos tem em suas mãos?

Rainer Maria Rilke





Um rasgo de azul tem maior

intenção do que o céu que vejo.

Alfonso Cortés
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UM ESBOÇO DE NUDEZ

Ainda que eu arrastasse o corpo
como um móbile eterno, nômade,
mapeando o acaso, passo a passo

e que além do limite dos olhos
restasse um fulgurar de esperas
adornando o desolado vale de risos

nada sairia de mim
além de uma solução lacrimal
destilada na química dos desenganos

caso meus ouvidos adormecessem
na ausência de teu canto
de transcender abismos.

E desta incúria que da falta flama
desnudam-se as dores na carne cindida;
desbotam-se as cores na alma que clama.
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Quando dos sentidos não restarem
nenhum eletro choque ou instrumento pontiagudo,
e em vão for o uso da bússola em alto mar
procurarei fora de teu rascunho
outras linhas de tinta, mesmo que herméticas
para formar contornos e rabiscos 

e ao prescindir de borracha, régua e compasso,
desenharei um esboço de nudez
sob um céu pontuado de asteriscos.
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DESPIR
(Os botões da trama)

O que despe o fogo
em sua trama intocável
também desata
o elo das cinzas
que o tempo
transforma
em distância
e surdez.

E despe
o rastro ancestral
do gesto,
forjado na sede
de beber
tua gota primordial.
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