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d Por mim, digo-o sem hesitar e do fundo do coração: se,

investido da mais alta autoridade, tivesse algo a escrever, preferiria

fazê-lo de modo que minhas palavras proclamassem tudo o que

cada um pudesse conceber de verdadeiro sobre isso, em vez de

propor um significado único e claro que excluísse todos os demais,

cuja falsidade não me pudesse ofender.

Confissões, Santo Agostinho
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Qual o limiar entre a filosofia e a poesia?

A partir dos estudos de Confissões, de Santo Agostinho,
procurei refletir poeticamente ou poetizar filosoficamen-
te. Através das imagens agostinianas, fizeram-se eco par-
tículas cintilantes de luz, reminiscências que eclodiram em
forma de poesia.

E o que D´Agostinho lhe provocará? É um convite que lhe faço.

A autora
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ARCO-ÍRIS

A dor alivia
Por um segundo
Entro
Na lua nova
No mar aberto
De Maracaípe

Uma chuva fina cai e mistura
O sal
A água
A luz que vem de dentro
E uma amiga-irmã me chama
– Vem, vem
Para além do arco-íris
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PASTOR DE ESTRELAS

Quando envelhecer
Despirei dos olhos sonhos novos
Vestirei luvas de aço nas mãos dadas
Cobrirei as rugas de insensatez

Fincarei os pés no chão
Não alcançarei estrelas
Nem asas de gaivotas

Então
O verão me vestirá
Com os últimos raios de sol
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UMBIGO DO MUNDO

Calo-me inteira
Para não mostrar-me em parte
Soletro aquela não-palavra que disse tudo
Porque sentida e cortada na pele
Apressando o coração
Desacelerando o cérebro

Envergo-me
No útero invertido
E descubro o umbigo do mundo
Quando
Nem pessoa
Nem coisa
Podem supor o que não suponho
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SÃO PAULO

Quando tua luz aplaca meus sentidos
Sinto despir-me
De máscaras e vaidades
Podes ver-me por inteiro
Com falhas e virtudes
E gosto do que vejo

Vejo alguém fraco
Que se transforma com o teu poder
Que escala montanhas
De ódio
Rancor
E alcança o ápice do perdão

Tu és minha bandeira
Que empunho
E sou mais forte
Mais Tu
Menos a mim

Abandono e ultrapasso
A vida que me destes
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CRISTO-REI

Só me encho de graça
Por tua misericórdia
E deito em mim
Tua realeza

Queimo no peito
A pureza nua
Original
Pedindo o espaço único
Para habitar intermitente
A imagem que me destes
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VENDEDOR DE PALAVRAS

Sou um vendedor de palavras
Que por ti ausculta
Na espera do signo justo

Permaneço sentado
Milhares e milhares de anos
Então verei

No deserto arisco do ser
A luz que me alumia o centro
E faz espelho da criação
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EM PARTE

Busco a palavra sagrada
Que entrevejo em lance
E não serei eu que em mim habita

O Criador

Aquele que me suspende
Do vale de lágrimas
Levanta-me pela eternidade
De uma fração de segundo

E sou feliz
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DE LISBOA

Dos azulejos na minha alma
Transparecem segredos
Que ainda nem vi
Você me deu uma sílaba
De afeto
De carinho
Curei os lábios
No pó de aramaico
Pisei
Cuspi
Senti o âmago
Das costelas encobertas
Tateei as encostas do ser
E aprendi
A estar só
Entre os dragões
De São Jorge
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CLAVE DE SOL

Tiram as notas
De uma só vez
A cada toque
Um espasmo
Bandolim
Violão
Cai nas mãos o sonho
Que se faz presente
Parte
Reparte
A última esperança
De um bandolim
Um violão
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RENASCENÇA

Casinhas pintadas
Na paisagem silvestre
De um vilarejo esquecido
Me fazem lembrar
Que um dia amei
E não lembro mais
O gosto da língua estrangeira
O toque dos dedos alheios
Quero sim amar de novo
Amar
Com sabor
De outra vida nascida
Quero o todo
A começar pelos ventos nos moinhos
Surgindo nos meus pensamentos
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BATALHA DO ANJO SOLTO

Há sempre em mim
Mil batalhas que se travam
Uma a uma
Todas ao mesmo tempo

Corro sem saber do espaço
Que se alarga
Entre nós dois

A chuva adormece
O vazio
Uma falta
E penso ser
O início
De uma nova oração
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SANTO MISTÉRIO

A fé nos move
Pelo sim
Pelo não
E nos eleva
Ao mais silencioso tom
Da nossa alma terrestre

Naquele momento
Sob a figueira
Apareceu a santa
A três pastorinhos

Rezando foram
Sem precisar entender
O que em Belém
Se pronunciou pela primeira vez
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SANGRIA

No meio dos sonhos borbulhantes
Ouço tua voz aclamando minha presença
Chama de longe
Obedeço
Traz a taça sagrada
Da entrega
Que lembro
E reconheço
Passa por fora da vida
Um apelo
Segundo a vontade
De quem me criou
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FLAMENGO

Transborda o cálice
Que você me deu
Danço por entre
O colorido
Das saias espanholas
Uma castanhola
Nos dedos
Dedilha
Dedica
Devota
As horas
As caras
As matas
De intenso
Ruído interior
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CLARO-ESCURO

Procuro na memória
O claustro do esquecimento
Onde possa desfazer de mim e ampliar o espaço
Captar as cores
Na sua verdade
Aproximar a retina
Da mais bela flor
Entornar o caule de um girassol
À procura de luz e aconchego
Trazer para perto a tua presença
Tê-lo nos braços
Fugir da minha ausência
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COGITO

Mergulho na experiência que se realiza
E aparece na fresta entreaberta
A beleza transparente
Da tua eternidade

Sinto-me plasmada na tua escuta
Prendo-me a cada pulsar cósmico
A cada partícula
Criada
Permitida
A participar do universo
Imaginado
Pela tua infinita bondade
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AUSÊNCIA

Aguardo
A inocência perdida
Uma parte de mim
Que habita longe, longe
E bem próxima

Espero
Um dia de sol
Um sorriso
Uma mão

A torre da igreja
Saint Germain des Pères
Aguarda também
Minha fé
Minha infância

Um pequeno pássaro
Chega
Ele canta
Quase me olha
Ele sabe
Esquece
E batendo suas asas
Voa
Para o infinito
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LÁZARO

Se é pelo orgulho que me talho
Retira a venda
Que cobre as verdadeiras intenções

Apareço pouco diante de ti?
Despe a vaidade de me achar único e independente
Dá a tábua da lei
Para que a memorize
Pratique
Como parte do corpo
E nunca mais permita falar dos espíritos alheios
Quando for o meu sepulcro caiado que devo

[investigar primeiro
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QUEDA LIVRE

Permaneço quieto
Diante do assombro
Primo
A escuta dos olhos
Abertos
Atentos
Ávidos
Desmesuro em mim
Tua sabedoria
Inquieta
Tangente
Perambulando os limites do corpo
Acariciando as paredes da alma caio
Profundo
Calmo
Quieto
O perigo me ronda
Na escuta dos olhos
Abertos
Atentos
Ávidos
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O TEJO-PODEROSO

No rio Tejo
Corto caminho
A um lugar seguro
Agarro as margens
Como se fosse isca de anzol
Como se fosse peixe de pescar
Como se fosse haste de bambu

Carrego nos ombros
O mundo inteiro
Como se fosse Deus Todo-Poderoso
Como se fosse bicho que não teme
Como se fosse homem que não sofre

Volto às margens
Como se nunca tivesse nascido
Como se sempre soubesse quem sou
Como se não houvesse a morte
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SOMBRA

Penetro
Na tua palavra
E esqueço que tenho um corpo
Que se debate
E arde
Para satisfação própria
Enquanto tu és insaciável
Incomensurável
Intangível

Perco
As minhas palavras:
Tontas e preguiçosas
Prefiro ir tateando na busca de algum sentido
Enquanto não piso em terra firme
E posso levantar
O cenho frágil
Na luz da tua verdade
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PALAVRA

O silêncio diz

Eu te respeito
Eu te saúdo
Por favor
Me ajude

Não
Sim
Talvez

Pode seguir caminhos tortos
Pode levar à beira da escuridão
Por mais que diga
O silêncio cala
Por mais que cale
O silêncio expande

O silêncio diz

O que deveria ser escondido
E por trás da cortina de veludo
Provar a essência
Do que é
Palavra
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ESCARLATE

Dá-me a luz da espada
Para devastar a imensidão do teu saber
Alargar nos limites da ignorância
A tentativa de saber quem és
Saber quem sou
Saber por quê
Saber para quê

Diz-me uma palavra e calo
Permanecerei séculos a auscultá-la
Poli-la
Pensá-la
E num dia cor de cinza
Uma fagulha escarlate
Em mim se revelará
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DELFOS

Procuro a verdade
Nas vírgulas dos livros
Nas pausas do tempo
No canto mais limpo
No som mais agudo
Na cor mais brilhante

Procuro a verdade
No peito que arde
Na lágrima que rola
No sal dos meus lábios
No beijo que cala

Procuro a verdade
Na face que mostra
Na dor que palpita
Na tua palavra
No silêncio
Do meu coração
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ANTICRISTO

Como se prendesse o instante
Arrasto o tempo em minhas mãos
Carrego o peso de um segundo
Antes que nasça
Antes que escape
Antes que morra

Livro-me da responsabilidade
De ser homem
Ser vivo
Eterno

Paro
Deixo de respirar
E uma onda de sol
Permeia o corpo
Clareia ideias
Passeia nas vísceras
Me entregando inteiro
Às feras do Olimpo
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AMPULHETA

Se deixar de existir por um instante
Talvez entenda os sentimentos
Talvez enxergue o que está por vir
Talvez aceite o que já passou

Das dúvidas lembro pouco
Apenas nas certezas
Finquei o pé no chão
Na esperança que dali
Não me afastaria

Mas veio o vento forte
Destruiu o que construí por séculos
E no assombro me encontrei
Perdi as réguas
Larguei compassos
E o pulsar lá dentro
Predominou
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GOLCONDA

A fração do meu pensamento
Não é pensamento
Nem ao menos meu
Cada segundo vivido
Não é presente
Não é passado
Não é o futuro que se toca
É instante
É vazio
É claro-escuro do lampejo
Grão de areia
Átomo cristal
Que no maior dos devaneios
Assusta o que não sei dizer
Mas sinto
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PEGADAS

No texto que leio
No beijo selado
Na mão que me estendem
No pão repartido

No dia brilhante
No sopro do vento
Na fruta macia
Colhida no pé

Pegadas na areia
Desenhos no gesso
Desenhos na lua
Estrelas contadas

Por mais que me esquive
Estão todos
Ali
Outrora
Num fio de tempo
Chamado presente
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BURACO NEGRO

O pensamento flutua
Nas asas de uma borboleta
Nas pétalas de um girassol

O corvo pousou no ombro
Olhei para a esquerda
Nada vi
Olhei para a direita
Uma supernova
Acabava de explodir

Uma bailarina
Que põe nos pés
Porções de esperança:
Deixo meu corpo
Acompanhar o pensamento
Até o fim dos séculos
Amém
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O 2º TEMPO

O que ainda não nasceu
Com fórceps
Tentam arrancá-lo
Do ventre de sua mãe
Mas ele se agarra
Às vísceras
Ao amanhã

Não é
Não foi
Não será ainda
Resta
Na esperança
Suspira
Por um outro filho
Que fique em seu lugar
Console a mãe
Conforme o pai
Dê asas ao que está preso –
O desejo alicerçado
No cordão umbilical
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NÁUSEA

Calo entre os dentes
Aquilo que ainda não sei
Aquilo que ainda não sou
O sibilo de uma oração
As cartas que pensava enviar
As letras que queria escrever
Os sons que pensei escutar
Saídos entre os dentes
Aos dentes voltam
Na mesma linha dos lábios
Na mesma cor de uma língua
Falada
Escrita
Pensada
Para pô-la fora
Como um vômito
Desmesurado
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OÁSIS

Escavo no coração
A próxima palavra
Do sim
Do não
Do ser
Do viver
Da água
Da terra

Deixo os pulmões aspirarem
O ar puro de Gólgota
Onde a dúvida se fez reinar
E a impaciência me devora

Passeio
Pelos mares de livros
Pela sabedoria dos santos
E a flor
Nunca me pareceu tão bela



  43d

SALMO 160

Em teus cabelos rubros
Emaranham meus sonhos
E como criança que pede atenção
Tornaste a mim os olhos
Na esperança de que eu cresça um dia

Cai os ombros
Sobre mim
Sob o céu
Sobre a insistência de ser mais do que sou

Deixo-me permanecer sozinho
Livro-me das camadas de argumentos
De suposições
Na esperança de que eu cresça um dia
Na insistência de ser apenas o que sou
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ÉDIPO

Cílios pingentes
Adormecem no canto dos olhos
Cai a nuvem escura
Na imensidão
Do lago límpido

Esclareço os fatos
E durmo o sono dos tempos
Onde nem eu
Nem ele
Nem ao redor
Se perde
Na imensidão de ser humano

Passeiam-me as dúvidas
Tropeço no erro
E aquela mão
Já não é mais a mesma
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D´AGOSTINHO

Os lábios sussurram beijos
De um beija-flor
Assustado com os próprios olhos
Nas pétalas do girassol
Girou em si
E não percebeu
O pôr do sol longínquo e reticente

Às margens de mim
Persigo a imagem
Do que fui um dia
Para beber da sabedoria
Na audácia de uma criança

Cubro-me em púrpura –
Desvendar olhos alheios
E fazê-los enxergar o que em parte sinto
Mas bato o pó das sandálias
E caminho até a eternidade
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FALÁCIA

Toda a terra
Enegrece
De um súbito poder
Potente
Fingindo ser céu o que
A terra espera

Brigo
Entre este segundo
E o segundo mesmo
Como se fossem dois
Como se eu pudesse
Repartir os bens aos famintos

De fé
De ideais
Prevendo
O que me escapa
À órbita suspensa
Dos meus olhos azuis
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METAFÍSICA

A voz cristalina
Ressoa nas paredes
Encobertas
Do meu ser maduro
Quebra as correntes
Que remetem
A um corpo jovem
Vibrante de luz
E cores vivas

Ausculto o sibilar
Da língua
Que entrelaça as sílabas
Em palavras
Em signos
Em pontos de interrogação
Que me desafiam
A abandonar o ser maduro
E voltar a ser criança
Vibrante de luz
E cores vivas
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PUREZA

Se me calo
Insisto
Em dar razão
A quem não tem

Se mudo
Do meu lugar
Para lugar outro
Percebo
O que os olhos não veem

Na espera
Desta luz
Que me alumia
Fico
A catar conchinhas
Na imensidão do mar

Na potência mesma
No ato que a transforma
Na paciência de ver
Um simples jasmim
Desabrochar
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ALFABETO

Borbulha em mim
A carne clamando vingança
O gosto de fel
Odor putrefato
Que arrasta
Ao obscuro do ser

Passeia em mim
Uma brisa que encanta
Um sopro de vida
Canção de infância
Que traz pela mão
A pureza inata
O que busco
Ao contar estrelas-do-mar
Desprezando
Livros acadêmicos

Quero ser aquela criança de novo
De uma velha sabedoria catedrática
Soletrar nos meus lábios
Róseos
Livres
Para o sorriso
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INDIVÍDUO

A multidão de corpos
Passam
Pisam
No mais profundo ser
Não ligam
Não notam
O estrago feito
Às paredes
À pureza
Do ínfimo coração

Traçam e retraçam
Vísceras
Carnes
Quebram ossos
No engano
De virarem pó
E nunca mais perturbarem
A visão
Do próprio umbigo

Mas vem o vento
Muda o novo pelo antigo
Traz o feio à tona
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Apaga o belo
E um sobre o outro
Pisoteando coração e entranhas
Passa a multidão
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MANÁ

Debulho
As dúvidas que você me deu
Na esperança
De encontrar algum sentido

Você me procura
Incólume
Ingênuo
Insano
Desata os nós
Da inocência
E vem com gosto
De amanhecer
Com o toque
Das margaridas
Aroma
De leite e mel

Apaga em mim
As dúvidas
Entranhadas agora
Misturadas em
Sangue, água e céu
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Para que eu possa
Amanhecer seu gosto
Despetalar margaridas
E aspirar suave
Leite e mel
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BAIRRO DAS LARANJEIRAS

Refrão:
Naquele tempo
Um atrás de você foi indo
Na solidão
Resolveu colher
Uma atrás da outra laranja
Na contramão

Pães, peixes
Índios partidos
Na multidão

Nem ouse
Não sonhe
Quebrar minha bacia
Parideira de cobras
Ratos

Pensar por si
Não é o mesmo
Que pensar
Somente em si
E você caiu
Uma vez
Atrás da outra
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Nos seus pecados
Sem saber
Sem arrepender
Quando soube
Pela primeira
Pela segunda
E na terceira
O galo cantou
Anunciando a encruzilhada:
Bem aventurado o simples
Porque será perdoado
Bem aventurado o humilde
Porque em seu coração
Farei reinado

Refrão:

Naquele tempo
Um atrás de você foi indo
Na solidão
Resolveu colher
Uma atrás da outra laranja
Na contramão
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CÉU DO CÉU

Palavras confusas
Estremecem o medo
De não saber quem sou
Ou de que matéria fui criado

Aparam arestas
Soletram as sílabas
Para não
Transpassar
Um coração partido
Um coração sedento
De novos sons
Novas cores
Novo horizonte que descortinava
Na gênese dos Gênesis
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CHEIRO DE TERRA MOLHADA

Pulam
As páginas da verdade
Folheadas por alguém
Que a esconde
E ri
De si
Do outro
Da vida eterna

Quero estar
Em dois lugares
E ao mesmo tempo
Esquecer o que fiz
Relembrar o que sou
E na quimera
De uma mão estendida
Colher
As gotas de orvalho que
Ele me emprestou
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HARMÔNIO

Manipulo a verdade
Feito bola de sabão
Feito a pena de um pássaro
Navegando pelo ar
Teimo ser minha
A que todos merecem
No desejo do controle
De cada um dos meus átomos

Prego a verdade
Em praça pública
Em mesa de jantar
Mas vem o ocaso
Recolho-me no quarto escuro
E posso senti-la
Vasculhando o ventre
Desalojando o espírito
Enternecendo o coração
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MÃE NATUREZA

Gosto do cheiro
De terra molhada
Da única escolha –
Ficar lendo livros
Ouvindo a chuva cair
Forte
Grossa
Violenta

Deixo-me banhar
Pelas lágrimas
Que clamam
– Patricia, Patricia! Por que me abandonastes?
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SUBLIMAÇÃO

Plasmo
O ser humano que pretendo ser
Ligo as conexões
Com sangue divino e matéria bruta
Na esperança
De encharcar em mim
A sabedoria celestial

Da mesma massa
Fui feita
Do mesmo pão
Repartido
E agora me ofereces
Aos outros
Multiplicada
Para que
Bebam
Comam
Deem graças
Às garras da profeta
Presas em cruz
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ÊXODO MEU

Da garganta
Sai um grito seco
A última navalha
Cortando a alma em três

Espaço tempo luz
Penetram as pupilas dilatadas
Querendo nelas fazer
Tenda
Passagem
Rio de mar aberto
Canal de terra e ar
Que espera na água tépida
O borbulhar de nova vida

Carrego a centelha inteira
Que não me deixa só
Nas paredes me aqueço
Me faço
Prometo
Pisar no chão batido
Do Mar Vermelho
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COGENDA

Guarda-chuva
De plástico transparente
Me faz lembrar
Uma tarde de fevereiro
Dia de Carnaval
Quando um avô morria
Foi enterrado
Escondido
Da neta mais nova

Pulei de bailarina
Enfeitei a sapatilha
De ponta
De laço cor-de-rosa
Para esquecer
Um rosto que não vi
Ser enterrado
Escondido
De um avô que morria
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ARMISTÍCIO

Abri-me
Oh terra aguda
As fendas
De tuas labaredas escondidas
Do teu hálito
Para que possa purificar
O que não quero entregar em sacrifício

Escorre o medo
Sobre o ventre putrefato
Em minhas veias
Pulsam todos os pecados
E peço
Pela misericórdia divina
Que eles sejam apagados
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SIGNO

Não mora em mim
Palavra estrangeira
Que possa
Trazer à tona
A unicidade da escolha

Prendo meus pés
Nas águas de janeiro
Límpidas
Cristalinas
Que me banham inteiro em batismo

Nasce a alma para o mundo
Nasce o mundo
Em cada ato meu
Em cada expressão de bondade
Do meu vizinho
Do desterrado
Do destemido

Ajuda, o pai
Ao filho sedento
Perdido
Carente de sentido
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E lições antigas
Passadas de geração em geração
Até serem guardadas
Onde não moram
Palavras estrangeiras
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VESTÍGIOS

Só a vida que pulsa
Me enquadra
Me encaixa
No mais alto ser

Fecho cortinas
Fecho os olhos
E escureço para sempre

Mas ainda existe
Uma fresta
Entre a cortina e a janela
Entre os cílios e o canto dos olhos
Por onde passa
Um rastro de luz

Tento guardá-lo
Na retina
Na imagem
Invertida na memória
Para ficar cascavilhando
Desenquadrando
Desencaixando
O mais alto ser
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O FIO DE ARIANA

Um espectro de luz entre os dedos
Tecendo moléculas
Para se revelar
Buscou na memória
Reminiscências
Do outro que por mim
Transpassa
E passa
A fazer parte do ser

O fio de ouro
Desfia
Uma história de outros tempos
Joaninhas
Girassóis
No jardim da Imperatriz
Uma princesa ali habita
Com peleterra
Grãos de areia
Esvaindo entre os dedos
No mistério do afeto perdido
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LA ISOLA

Daquela matéria fui feita
Daquela matéria amada
Nem por mim
Nem por ninguém
De um nada
Me encontro
E pronto
Eu me vejo só

Sobre os rochedos
Nas cachoeiras
Abrindo passagens
Entre as sereias
Visgo cantante
Cor de arco-íris
Que no céu acaba
Não me deixa
Potes
Toques de Midas
Apenas entardecer
E incerteza

Finco o pé
No âmago
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No abismo
No nada
Em que me encontro
E pronto

Eu me vejo só
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SELF

Corta-me as asas
O tempo
Cerceando ouvidos
Convencendo olhos
Calando o grito
Ácido
Que rasgou entranhas

Bato à porta
Três vezes
E você não vê
Não sente
Não sangra
Afasto-me do uno
Para ver o verso
Que um dia fiz
Na esperança
De enxugar-lhe as lágrimas

Se aquiete
Escute
O tilintar do relógio antigo
Anunciando
O anjo caído
Que agora
Caminha com as próprias pernas
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LADRILHOS

Quando teu verso
Entrou-me os ossos
Cada ser em mim
Cada possibilidade
Acendeu
Prevaleceu
A antiga luz
Da candeia incessante

Na minh´alma ecoou
O primeiro grito
O último apelo
Da época
Em que eu apenas ia
Colhendo estradas
Calando escolhas
Aprendendo a ser
O que serei um dia
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SACRO

Quando houver um esquema
Em que se joguem dardos
Nas caveiras dos ancestrais
Juntarão os ossos à alma
Vacilante
Insuflada
Das partículas cintilantes
Do pó do caminho
Longo
Tortuoso
Perigoso
Que esquece em si
Se oblitera
Desmascara a tapa seca
E profunda
Que deu um dia
A vida
O esquema
Em que se joguem dardos
Nas caveiras dos ancestrais
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ESPÍRITO SANTO

Augusta angústia
Me move
Inquieta
Se espalha
Da cabeça aos pés
Esbarra
Na incompletude do ser
Na incapacidade de amar
Na ignorância da luz
Me move
Inquieta
Se espalha
Da cabeça aos pés
Repousando armas
Suspirando aromas
De bem-me-quer
Suave
Fresta de um outro mundo
Onde o espírito se aquieta
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NO SILÊNCIO DA PEDRA

A pedra fala
A pedra canta
O que não se quer ouvir
O rouxinol se espanta
Quando de pedra
Me faço
E o estilhaço
Num coração partido

Vem o silêncio
Diz mais à pedra
Que as palavras
Esculpidas
Transgredidas
Esvaídas no tempo

Para saber o laço
Que se tece
E cresce
Entre mim e o outro
Que fala
Canta
E se quer ouvir
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ANJO DA GUARDA

Ao cair no abismo
Se fez em mim
O vazio intenso
Apaixonado por um pouco de luz
Encarcerado por si mesmo
Acorrentado pelas suas certezas

Carrego
A esperança da estrela guia
Cadente no abismo
Afasta os nós do espírito
Clareia ideias
Limpa caminhos
Para só trilhar
O que é melhor para mim
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MERCÚRIO

Dilatais meu coração
Na esperança de um dia
Após a noite
Após o outro
Nome
Cataclismo
Do ser que brilha
E cai no espaço

Antes não era
Não via
Não sentia a dor aguda
Não aparava arestas
Na testa marcado o
Sinal de vida e de morte

Pedido em rimas
Em rezas
De uirapuru
De araquém partido
Para outras terras
Paragens
Paisagens
Desejos meus compartilhados
Sob o mesmo sol
A mesma lua
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O SORRISO DO LAGARTO

Amorfos são meus olhos
Atentos
Ao menor sinal de impaciência
Alertas
À fraqueza da carne
Abertos
À luz divina que penetra

Acalmo meus olhos
Para se elevar
Na busca
Da palavra exata
Na entrega
Do próprio ser

Acendo meus olhos
Ao bosque
De plena sapiência
Ao rio
De água vivificante
Em que mergulho
E sorrio
Até mostrar todos os dentes
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PARQUE DE DIVERSÕES

Impacienta
A paz
Que carrego nos ouvidos
Desespera
O amor
Que estilhaça o coração
Abraço
A mais perfeita ordem
Desordenada no caos
Do ser
Do olhar
Do pássaro alheio
À dor
À angústia
Ao som
Reverberando no peito
Reconhecendo imagens
Antigas
Amigas
Amadas
De uma Patricia
Que não existe mais
E existe ainda
No olhar alegre
Do filho que brinca
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CREPÚSCULO

Cai na terra
Seca
Plana
Insípida
Gotas de orvalho
Calmas
Lentas
Úmidas
Ao meu redor
Borboletas
Cores
Vida
Além da vida
Bem e mal
Caminhos e escolhas
Que não fiz
Não quis
Não fui
Nas veredas
Entremeei palavras
Castas
Curtas
Crentes
De um outro sol
Outra aurora
Outro ser em mim
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PARALELAS

Corro
À moda dos pavões
Ao som dos girassóis
Tornando o sol de suas cabeças

Paro
À esquina do meu ser
Na busca de uma pedra preciosa
Um oásis
Conto mil e uma noites
E não me espanto mais

Fluo
Na imensidão da vida
Nos altos e baixos
Do ser humano
Que me absorve os olhos
Pedindo perdão
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TRESMALHADA

Penso ser
A serpente
Que ofereceu o fruto a Eva
Ela não sabia
Ou não queria
Fazer-se finita e mensurável
Pensava esclarecer
O que por trás das nuvens
Se escondia
Pensava ser
Serpente
O que em si movia
Pensava ser
Rasteira
A imagem que de si fazia
Na incapacidade
De enxergar mais longe
De ver o espaço
Núbil
Clandestino
Cavaleiro solitário
Do ser
Que em si movia
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IMAGEM E SEMELHANÇA

A aparência
Nunca me trouxe
Mau juízo
As palavras cítricas
Transmutei em leite e mel
Aproveitando
De cada um
O que de melhor possuía

Varro os pecados alheios
Não me interessam
Não me revelam
A luz do centro
A cor de um sorriso
Ingênuo
Pacífico
Carente de amor e harmonia

Degusto
O doce ser humano
Acalanto
O sonho
Alimento
A alma
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Revelando
De cada um
O que de melhor possuía
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AUTÓPSIA

Clareia o pensamento
Da mais alta luz
Espalha
Em cada célula
Entendimento
Revelação

Escapa
O propósito original
Alicerçado
Nas bases metafísicas
Nas sombras reticentes
Do meu antigo viver

Desamordaço a língua
Estirpo do coração
Toda a angústia que me mata
Careço de um corpo novo
E o busco
Sem ao menos olhar para trás
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CARA OU COROA

Nas palavras não ditas
Revelei
No grito contido
Na faca cortando
A carne
As veias
Estancando furor
Aplacando brilho nos olhos
O secar da boca

No engasgo da luz
Te permiti crescer
Trouxe à tona
Os bens preciosos
A cara
A coroa de espinhos
É minha
A glória do nome
É teu
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LEITURA

Cartas eu fiz
Para te mostrar um dia
Uma palavra
Desfiará centenas
Milhares
De explicações

Certas
Erradas
Pedaços de mim que sondas
Perplexa
De imaginar que um dia
Passei por caminhos
Estreitos
Confusos
Concisos de dor
De agonia

Cavei nas palavras
Cores
Flores
Para te dar um dia
Elas murcharam
Ao meu toque
Reflorescem
No roçar dos teus olhos
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VEREDAS

Carece a fome
Do viver
Procura investigar solene
A parte profunda
O canto exalado
Traços contínuos
De dor
Confusão

Carece a sede
Da luz
Da ciência
O mistério –
Saber-se só
E pertencente

Carece o sol
Da lua
A vida
Da morte
Uma mão
À outra dada
No caminho
A percorrer
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O DOM E O FRUTO

Com
A mais bela rosa
Risco
O teu corpo nu
Beijo
Cada uma das células
Latejantes
Incongruentes

Entrego
Em taça dourada
O néctar do desejo
Antigo
Ancestral
Em que tu em mim farias
Gruta úmida e rara
Para apagar dos pecados
A solidão solícita

Do meu ser
Tens o inteiro
Cada margem
Cada escuta
E podes
Se apropriar do que digo
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TEMPO E LUZ

Devoras a língua falante
Com que lambo
Os dedos
Das misérias
Apago o sopro
Do teu olhar
Com a franja
Dos meus cílios

Acabas por ver
O que eu não veria
Na esperança
Que eu aprenda
A esquecer ressentimentos

Disparo a última gota
De agonia
Reviro os ossos
Na esperança
De aprender
Que eu esqueça ressentimentos
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AVERRÓIS

Salta
A curva dos teus olhos
Na órbita oculta
Dos sonhos alheios

Cala
A pérola preciosa
Entre o ser
E a aparência
Entre a casa
E a viagem

Conto
À minha maneira
Penso
Pelo avesso
Abranjo
O outro lado

Vivo
Indiferente
Ao que as pessoas pensam
Independente
Do que me farão
Impaciente
Do que me aguarda
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ALQUIMIA

A carne escura
Sangra
Até a última gota
Percorre o primeiro espaço
Virtua a imagem serena
Beleza de um ar
Que se apaga
E acende o lampejo do ser

A carne rósea
Impacta
O sexo que se vê
E volta
Na imensidão do lago eterno
Arisca de planos
Desertos
Na intrepidez da terra nua

A carne branca
Busca
A lã em fio
Cosendo a pele
Que em mim se faz
E prende
No espírito
O que a carne tece
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ALEGORIA DA CRIAÇÃO

Folheio
As últimas páginas do ser
À beira do abismo
Derradeiros instantes
Entre o ler para compreender
Entre o compreender para crer

E me escapa
O motivo original
O barro que manipulei
Contínuo
Contíguo
No tempo dado
No tempo criado com as próprias mãos

Tempo não manipulado
A esvair-se
A afogar-se em mim
E eu tanto quis
Tanto mirei a lua
Para
Pará-la um segundo
Para
Parar de ser segundo
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Me perdi
Me achei
Me diluí no mundo
E descobri
Que amar é o
Que me fez humano
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A FILHA PRÓDIGA

Cansaram
As palavras repetidas
O saber infundado
A experiência alheia

Procuro
A paz de um instante
Acolhida na fé
Doce
Paciente

O ninar da criança
Nos braços
De pai e mãe
Fim de recomeço
Poeira batida
Olhar no horizonte
Brisa de outono
Ao som da primavera

Aqui estou
Ele se glorifica
Na minha passagem
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E abre
A imensidão
Do seu olhar
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