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Exílio

I

Eu quase sorri
durante a noite
quando as paredes
de outro quarto gemiam

Minha cama 
maiores as pernas
que estico sobre 
o esmaecer das 
madrugadas
           dá sinais de desconforto

Entre as traças há rodizio
Ora atacam minha pele
noutra são lembranças 
E desgosto, 
                 entre os lençóis
o que me causam
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Às vezes o homem se exila
e o corpo o abandona, grita
a matéria viva que nele reside
alma, faísca, sopro divino

Nada importa
enquanto 
a dor for a mesma

II

Entre as horas que abraçam a madrugada
três ou quatro são as piores, pois nem sonho
nem acordo, sonâmbulo sem sono, dando 
voltas dentro de mim, como quem se perde

e a estrada é cheia de curvas,
as lembranças se debruçam
entre o que vivi e o que se quis

Espero pelo sol, vejo as flores da varanda
Não cresceram nada desde que as reguei
cinco minutos antes
Estavam ali na outra noite?
                   Como coisas que achamos
entre remendos de memória
deito as costas sobre o peso do tempo
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III

O Sol se agacha entre as primeiras nuvens 
meus olhos sofrem imersos em dúvidas
sobre o que fazer nas próximas horas

Olhos abertos procurando o centro
das imagens, sombras, pessoas, 

Quando não se dorme
                              a porta 
que divide os mundos se abre
espíritos amorfos vagueiam
vacilantes entre o aparecer 
num segundo e o sumir no espaço

Aperto os olhos, o bolso
o estômago me aperta
estrangeiro de mim mesmo
                                  Levanto
É tempo de buscar a fé
meu alimento
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Vagalume

Piscam a noite
duas estrelas
num piscar intrigante
correm o lume tendo
à frente, a madrugada
em que se afundam 

Piscam, verdes olhos
em momentos diferentes
atendendo ao chamado 
alheio, como o inseto
que em seu mundo, 

vagalume feito estrela
pisca enquanto a luz
o acompanha



marceloadifa@hotmail.com

/marceloadifa

www.editorapenalux.com.br



COMPOSTO  EM  ELECTRA LT REGULAR E 
IMPRESSO EM PÓLEN BOLD 90G/M²

 PARA EDITORA PENALUX, 
EM FEVEREIRO DE 2015..


