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E engolia-os o grande Cronos tão logo cada um / do ventre
sagrado da mãe descia aos joelhos, / tramando-o para que
outro dos magníficos Uranidas / não tivesse entre os imortais
a honra de rei. / Pois soube da Terra e do Céu constelado /
que lhe era destino por um filho ser submetido / apesar de
poderoso, por desígnios do grande Zeus. Na Teogonia, de
Hesíodo (donde estes versos são tirados), há a narrativa
sobre como Cronos, de pensamento curvo, filho da Terra e do
Céu, devorava seus filhos. O pai do Pai dos deuses ilustra a
capa através dum quadro da série de Pinturas Negras de
Goya. E dá o título à edição de abril de 2016 da Revista –
Alagunas #6: Pater.

O radical latino patr dá origem à palavra pai (patris – pater –
padre – pade – pai). Também à pátria (patrîa) e à pátrio
(patrīus), por exemplo.

Numa província onde se está sempre sob a tutela dalgum
senhor, dalgum pai, a criação, a ira, a força, o incendiário, o
libertino, o caótico – são devorados no nascimento. Numa
província patriarcal, todos fazem parte da mesma família [do
latim famulus = escravos domésticos. O pátrio poder romano
garantia ao pai total poder sobre sua família, inclusive poder
de vida e morte. Com o tempo, o termo e o poder se
estenderam à esposa e aos filhos. A família é um conjunto de
escravos doméstico sob o poder do mesmo pai].

Alagunas quer ser a foice curva, que o próprio Cronos usou
para arrancar as genitálias do seu pai, Céu. Alagunas #6:
Pater quer ser a foice curva rasgando o pescoço do pai, do
patriarca, do patrono, do patriarcado, da pátria, do patrão, da
patrística, do pátrio. Porque entende que para qualquer tipo
de criação, seja ela qual for – é preciso libertinagem, é
preciso destronar, nas palavras de Kafka, o gigante de
presença esmagadora.
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1.

A velha andava tossindo tuberculose nas paredes da casa. Ia e vinha do corredor com a
luz apagada, os braços cruzados nas costas, a coluna envergada. Tempos depois parou de andar
pelo corredor e passava os dias deitada na cama, praguejando. Quando ela agonizou pela última
vez eu agradeci a Deus não mais ter de limpar sua merda, não mais ter de cheirar seu mijo,
nunca mais ter de trocar seus lençóis.

2.

A velha gostava de sentar ao meu lado na mesa e ficar observando minha boca
mastigando a carne. Ela tinha os olhos claros e ficava olhando, perdida. Ela olhava pra mim
como se estivesse olhando pra o horizonte. Nenhum movimento que eu fazia com os talheres
estava fora do alcance de sua visão. Quando após o almoço eu me deitava na cama e lia alguns
livros, era ela quem estava me espiando através da fresta da porta.

3.

A velha não me deixava sair de casa. Nunca. Trancado na mansão, ela julgava que eu
estivesse protegido dos perigos do mundo. Que eu olhasse pela janela os meninos de minha
idade correndo pela rua era o bastante. O portão de nossa casa o tempo cuidava de enferrujar.

4.

A velha contratou uma preceptora para que eu não precisasse ir à escola. Eu tomava as
lições na mesa da cozinha durante toda a tarde. Aprendi com ela ciências, aritmética, gramática.
Me tratava bem. Me fazia rir. Durante as classes as pisadas da velha ficavam mais pesadas e
ecoavam mais forte no corredor.
5.

No final da tarde, quando minha vó deitava em sua cama e a tosse a deixava dormir, a
preceptora abria o portão enferrujado e eu corria pela rua com os outros meninos. A velha pedia
para que ela também regasse as plantas do jardim, eu a acompanhava. Ela molhava as flores e
pedia baixinho pra que elas crescessem, e o cheiro das plantas se misturava ao perfume de seu
cabelo e penetrava em mim.
6.

Um dia eu flagrei a preceptora tomando banho. A porta estava entreaberta e eu vi seu
corpo debaixo do chuveiro, e quando ela me viu, sorriu pra mim. Eu sorri de volta.
7.

A preceptora foi expulsa de nossa casa pelo ciúme de minha vó. Eu vi sua doença
piorar e acompanhei seu definhamento, trocando seus lençóis sujos e colocando o feijão
esmagado em sua boca, dia após dia rezando pra que deus a levasse embora.
8.

Depois do enterro eu coloquei a casa à venda. O portão estava carcomido. As paredes
estavam sem tinta. As flores do jardim estavam todas mortas.
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o sangue os umbrais a fuga

no inferno tinha cebolas pra comer

moshe tinha buraco pra se enterrar

agora so essa agua quente

esperava q redimisse o mundo

mas nós esbagaçamos ele

vc não viu moshe?

a traição o abandono a morte

agora só essa agua quente

e a vergonha q ficou

aonde vc tava moshe

q não sabe do horror?

no inferno tinha cebolas pra comer

moshe veja aonde chegamos

o sangue os umbrais a fuga

e a vida ja não arde

esperava q redimisse o mundo

então escondi seu corpo

e percebi q seu sangue era tinta

e sua carne era gesso

*
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vermelho estava e

entre tanta coisa que

eu queria dizer apenas digo

silêncio

quero dizer

eu quero dizer

eu não quero apenas

digo apenas mas não

quero que digam por mim

somente uma palavra

de nuvem na minha boca

vermelha onde colocam odores

e restos de

cabeças abstratas nesse ínfimo

lugar em que se diz

eu quero dizer apenas

silêncio
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Não grita, grita! Acorda a noite
e sua inocência vestida de negro,
apaga nosso caminho, suas migalhas,
do dia e as armadilhas, corpo que cala
diante de perguntas que apagarão as próximas noites.

Não grita, grita! Te consome no suor
desse arder de carne exposta à própria alma
quando o estrelado céu adormecer.
Não grita teu nome ou o meu e muito menos
o que fizermos além do precário firmamento.

Não grita quando o sol chegar queimando
a língua dos libertos desse sono
que diariamente apaga a flama de uma carne
destinada apenas a andar bem reta por calçadas
e alimentar relógios e reservar a noite
para uma parada.

Grita meu nome engolindo suas sílabas entre saliva
que estria minha pele em toda parte. Grita
o que sou, o que fazemos, grita sem parar
enquanto a lua é só cenário e as nuvens fazem com ela
o que quiserem.

Mas não grita, não diz, nem sussurra, enquanto a luz
natural espia como uma severa proprietária.
Não fala nada nos momentos em que meu corpo,
como se fosse capaz de esquecer o teu, se movimenta
sem um prazer, nem mesmo o de reconhecer-se
de que é corpo, alma penada durante o dia e seu açoite.

De noite, grita, fala, espuma, ringe teus dentes, dá risadas.
Te agita, voa, morde, estala teus ossos, coroa de chamas
esse instante onde o silêncio manda a cidade curvar-se.
Não obedecemos e assim te roubo, te devolvo a ti, fazes o mesmo
comigo aqui deitado no mundo, esta cama.





o homem índio se diverte
como um menino anejo ainda
se diverte com a terra nas mãos 
sente na ponta dos dedos de pele fina

o vento sente no baço
ele e a terra são iguais quando sentem 

percorrê-la na caixa do peito
no globo dos olhos
na palma da mão
planta do pé

e dela tira também
à foice ou anelo

toda forma de luz
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toda gente carrega consigo
literalidade
toda carne carrega consigo
literalidade

carrega consigo a literatura
e toda espécie carrega consigo
literalidade

a pedra, ainda mais pedra
quando escrita
também esta
carrega consigo

quando vívida
em cada parte consigo
de cada coisa
dentro do sapato o pé consigo

li-te-ra-li-da-de 
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os dias não são ruins,
de fora pra dentro,
é o corpo quem sente,

de fora o que se sente
são os candeios de luz
que vêm de dentro
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diante dos botões da máquina

a poesia

o texto

de letras suspensas por promessas

fonemas de sexo

o corpo presente

deixado aos pássaros

nós dois sentados no bistrô

que bicaram minhas palavras

os olhos encostados na mesa

tentei tomá-los e só restaram

um e o outro

as penas em minhas mãos

pássaros espavoridos

espavoridos os pássaros

fugiram

restou omissão

eu com a máquina mais uma vez distraído

também um pouco de perfume

faço descer o dedo à letra

a letra

me fere com seu gume



Minha mãe era viciada em documentários
históricos

Toda noite, sentada na poltrona velha, matava
várias cervejas e escondia suas dores em
conhecimento perdido

A única coisa que meu pai deixou pra ela foi
um plano de TV por assinatura, durante um
ano

Filho da puta, minha mãe repetiu por toda a
minha adolescência

Ela nunca mais pronunciou o nome dele

e ele ficou sendo filho da puta pra sempre

Ela acreditava em vingança

Não era de perdoar nem o pum quando
escapava sem querer

Passava a maior parte do seu dia pensando no
que faria com ele,

caso ele voltasse

Eu a via cortar o tomate e sabia que era o
coração dele que estava sendo fatiado

Quando socava um bife

ou deixava quebrar um copo,

era nele que ela pensava

Tornei-me uma pessoa dura e de pouca fala

Mamãe morreu abraçada à blusa de papai
comida pelas traças

E eu nasci toda amor

Para virar desamor por sobrevivência
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interessa que o verbo rasgue

o inferno da língua 

e sibile ondas doces em paladar cítrico

que comprometa a menina dos olhos languidos

com carne viva e rosário em chamas

interessa que os vinhedos do teu corpo confluam com minhas pipas

nos derramarmos tinto seco

e que pupilas deleitem- se em precipícios 

trilhas de bacantes dançando no céu 

da boca crua, desnuda

dínamo de nossa coesão 





*
ainda existem sinos q sonam
nos passos doloridos dos mansos

ainda os mesmos balanços
de acalanto e resistência
em braços de sono e sono

ainda o barulho dos trens
em ferrovias intensas

ainda as sirenes vermelhas
nas ruas urgentes e atentas

ainda os pés dos pequenos
antes dos cordões e dos laços

ainda a pele macia
na dor dos lábios
apertados apertados

ainda essa voz que ousa
na lagrima acuada

ainda a alegria insolente
no sujo da gargalhada

ainda esses marinheiros
em portos de refugiados

ainda o recomeço incansável
nos dedos nas pernas nos braços

o peso que se esquece
na noite que nunca acaba

no tempo que nunca houve
na criança desarmada
*
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o tempo que não tenho
pra trocar os sapatos e comprar pão

pra colocar o lixo pra fora
passear com o cachorro

tentar vias novas
pra tomar café

antes do ônibus chegar

o tempo que não tenho
pra entender de essência

pra saber de poesia no limbo
escrever quieta

pra não ser mais uma
pro mercado do verbo

o tempo que não tenho
a vida num rodopio

eu por fora
a roupa jogada
meu copo vazio

amanhã
sufocada por deveres
presa com cinta-liga
sem anti-emocionais

atemporal
largada dispersa no mundo
catando migalhas de mim

pra me sentir poeta de novo
pra arrancar da pele os ponteiros

que não param de lacerar
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Eu a deixei sem a acordar do seu sono de
bêbada

A lua estava alta e no micro system Frank
Sinatra fazia jus

ao cd pirata comprado na feira do Aribiri

Eu cheirava a fumaça, a silêncio e a vômito

Desci na Vila Rubim e comi a primeira puta que
encontrei

A maquiagem dela parecia escorregar com o
suor

e com as trepadas anteriores

Tive pena

Mais de mim do que dela

Eu era um desgraçado

Chegando em casa reparei nas calcinhas cheias
de buracos

Algumas com os fundos manchados

Balançavam livres na corda improvisada

Ela ainda estava apagada

Continuei a cerveja que havia deixado pra trás

Além de um desgraçado, eu estava virando do
avesso

e meu coração batia pendurado no peito

Alguns homens você tem que matar

Eu estava perdido numa plantação de
papoulas

Precisava ser esfregado por dentro pra lavar o
veneno

Me sentia caído na sarjeta em plena
tempestade

Fui roubado de mim e o que restou foi uma
parede mofada e vazia

Um clandestino num navio de luxo
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Um segundo antes

Um momento pequenino 

Um segundo depois

Curto frio seguro antes do fio antes da queda da navalha

A rainha da noite olha de longe do alto da colina

Da montanha olha e o frio se espalha

Até onde não ia vai ia o brilho da lua 

O pequenino momento antes de dizer

Antes do não dizer adeus a morte agora já

Sente-se o gosto de sangue gotejando no prépresente

Cada gotícula um segundo um instante um insight falha

Na linha continua

No frio permanece tudo inerte

Os ouvidos tapados no frio antes de cair

A navalha cega de lado cega de mira

Cega de olho cega cega a navalha vai e cai onde

Mais doe onde menos poderia cair cai e nem se esperava

Que um dia a morte se voltasse no dia em que não se esperava o dia 

Da morte se voltar e esse é o instante: da espera: o momento

Em que o coração para não bombeia para a circulação não articula

A mente não mente não procura não força não formula coisa qualquer

Pra não fugir a morte 

Somente espera somente se deixa e leva pra longe pro norte

Quando e enquanto pode antes a parada. O olho. Longe procura

O olhar da rainha 

Esquecendo tamanha tortura

Se joga. Ultima chance : para
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Espera 

Nada dela

Não caia

Navalha 

Não caia

Não chegue

A morte

Não mate

Não pare

Não force 

A dor 

Já está

Aqui



É o medo qe nos prende aqi dentro
feito bichos ameaçados
reis&javalis cercados

A possibilidade da perda nos apavora
A existência do desconforto nos aterroriza
Aqi nos escondemos da miséria
construimos jardins ao nosso redor
pra não lembrarmos qe a dor&fome existe

Não comemos nada dqe são plantados nesses canteiros
& bosques privativos
apenas o contemplamos
pro nosso conforto
pra ver qe as coisas estão á nossa disposição
a delicadeza das maçãs

Temos gostos nobres
exportamos o qe comemos
e sempre poderemos pagar pra qe alguém de fora
venha cortar as ervas daninhas qe ameaçarem nossos jardins.
Mas depois das flores estão as grades
E depois das grades tudo é prejudicial
Violento feio desordenado incapaz doentio

Somos cada vez mais dependentes destas muralhas
Ocupamos grande parte dnossos dias trabalhando lá fora
pra nos manter aqui dentro.

Nossa inteligencia é pra fabricar dispositivos de segurança
sistemas de vigilâncias satélite de rastreamento
pra treinar os guardiões dos portões.
Damos duro para projetar os comportamentos desejáveis
e gerarmos mais emprego:
pois temos de evitar os desocupados
qe queiram pisar em nossos jardins
Nossas flores nos são muito caras.



Estamos ficando cada vez mais pálidos
corpos frágeis
doença do pânico depressão & solidão.
E concordamos com o preço:
podemos encomendar os remédios
e muitos de nossos filhos estão estudando a cura.

Aqui dentro nascemos aprendendo o desprezo ao outro
E com o tempo desenvolvemos o desprezo sobre nós mesmos
Não conversamos nada mais além
Do qe a funcionalidade dos sistemas
Não se deve falar das flores
Esses jardins são institucionais
As abelhas e borboletas
Devem ser podadas.

É o medo nos une
É o medo qe nos faz amar
construir esses muros azuis
Não ousamos enfrentar esse medo
porq pode haver um medo muito maior lá fora.
Sempre há alguém
algum ressentimento
qe prove invadir nossos dispendiosos jardins.

Aqui
a guerra não nos comove
não nos diz respeito:
Rascunhamos máquinas projetamos projéteis
fazemos as leis construímos os presídios
fechamos os negócios e determinamos as fronteiras
Mas a guerra não nos diz respeito
não está em nossos quintais
são só temas da tv a cabo & delírios de videogame.
Mantemos o exercito porq é preciso defender nossa muralha
nosso direito á privacidade
ao bem estar
ao futuro de nossos filhos
e uma previdência decente.
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A segurança é a certeza de nosso destino
Depois disso nada existe
nada mais deve ser visto

Ganhamos ás alturas
podemos ver o céu mais de perto
e ninguém pode nos pegar aqi em cima
Nossa gente é unida
Forte patriota poliglota tem cultura tem capital
e ninguém será mais forte
pra conquistar nossas piscinas.

Fizemos um Deus que controlasse nossos instintos
qe não nos deixasse ter qe comer de colher
que apoiasse os nossos desejos
e nos salvasse da miséria e do fim.
E quando o medo mais nos ameaça
quando tememos a ferocidade que desgoverna
o mundo além dessas muralhas
nós rogamos por Ele
Pedimos perdão por um crime que nunca enfrentamos.

Depois seguimos cabisbaixos
pra nossos paraísos exclusivos
apreciamos nossas caras flores
sorrimos para nossas câmeras
tomamos um comprimido para dormir e parar de pensar
“será que Deus esqueceu aquela gente lá fora?!”

Vamos ficando cada dia mais tristes
Já não temos paixões
Nossos filhos vão ficando cada dia mais apáticos
Tudo que poderia ser vivido experimentado
já nos foi oferecido pelos canais de compras
As mercadorias são nossos demônios!
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Não somos uma gente em paz
&tranqüila como parecemos
Temos um imenso problema pra resolver todos os dias:
como gastar nossos dinheiros.
E qalqer tormento da alma
qalqer possibilidade de vazio
qe venha nos incomodar as ideias
nós podemos encomendar os livros
qe nos indiquem os caminhos de cura.

Depois reerguemos nossas cabeças
subimos em nossos terraços
olhamos nossa cidade
& sorrimos pras flores qe estão deste lado da muralha

Somos os senhores das palavras
e tudo que for dito contra nós
jamais será publicado.

que deus nos proteja e nos mantenha aqui dentro!
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● monsieur calvin ●

● dos calvins q chegaram aqui ●

● no seculo xviii arrastando a miseria ●

● pra num instante ficarem ricos ●

● depois de venderem batatas e cenouras ●

● com aqueles pombos assados e cozidos ●

● num instante ricos com aqueles pombos ●

● assados e cozidos com batatas cenouras ●

● cebolas tomates alecrim e o bom coentro ●

● monsieur calvin ●

● é um dos preferido de deus ●

● todos veem e dizem ele é um dos preferidos ●

● de deus do nosso deus dizem dele ●

● mas monsieur calvin vive se escondendo ●

● de todo mundo e é facil ver ●

● monsieur calvin escondido sob os bancos ●

● da praça ou entre ruas sem saber ●

● pra onde corre pra onde se vire ●

● monsieur calvin ●

● sabe o corão como ninguem ●

● sabe de cor e salteado com o bom desejo ●

● isso é muito estranho dizem quase todos ●

● mas monsieur calvin não da o braço ●

● nem nenhum abraço a torcer ●

● fica sempre com aquele pacote de milho ●

● sob o braço alimentando pombos e rindo ●

● sabendo de algo so dele e de deus ●

● monsieur calvin ●

● não devo esquecer é um dos preferidos ●

● de deus e isso não pode ser esquecido ●

● exatamente porisso monsieur calvin sabe ●

● cantar sabe dançar sabe louvar ●

● a deus em todas as linguas ●

● talvez porisso o corão dizem alguns ●

● mastigando o pombo assado ou cozido ●

● dos calvins aquela delicia de pombo ●

● monsieur calvin ●

● como todos sabem vive roubando ●

● frutas na feira como criança mimada ●

● sai pela cidade cantando o corão ●

● mastigando as frutas roubadas sabendo ●

● q nada podemos fazer quanto a isso ●

● como me incumbiram de matar monsieur ●

● calvin e tenho q obedecer me demoro ●

● mas volto logo prum pombo cozido ●
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turno apos turno bombeamos

ja não lembrava o q era ta seco

ou se algum dia tinha estado em terra

parecia q a vida era so

bombear bombear bombear

ninguem comeu bebeu

cantou ou dormiu

tavamos ficando loucos

turno apos turno bombeamos

pra não morrer uma luta q durou

meses anos toda a eternidade

como num inferno pra marinheiros

logo um pulou no mar

depois outro e outro e outro

sumiram nas ondas

e não nos importamos

turno apos turno bombeamos

e o navio ia sumindo no mar

porq nada q fosse feito

nos livraria daquele horror

*
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tentamos de tudo

mas a fumaça continuou

escapou poraqui porali

meses depois da tempestade

toneladas de carvão

queimavam no porão do navio

ha dias a fuligem escura

tomou tudo

a fumaça continuou

mas ninguem viu o fogo

a carga queimava lentamente

nalgum lugar do porão

tentamos de tudo

então bombeamos o mar

pra dentro do navio

era nossa maldição

bombear pra fora e pra dentro

primeiro pra não se afogar

depois pra não morrer queimado

como num inferno pra marinheiros

*
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temos q ficar ate o fim

berrou o capitão bebado

quando o fogo q era so fumaça

explodiu no conves

cortamos nos mesmos

as cordas dos botes

e berramos feito bicho

temos q ficar ate o fim

uma chama gigante

quase nos cegou

acompanhada de estalos

e explosões

nascemos amaldiçoados

pros navios q fazem agua

pros navios q incendeiam

como num inferno pra marinheiros

o fogo ja engoliu quase tudo

dançamos comemos bebemos

abraçamos nossa tragedia

temos q ficar ate o fim

*
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subjugo a ideia de um carro desligado

tenho despropósito e não durmo, atropelo a noite

eu nasci ontem: morto

e fumava os costumes

sobre a esquerda desfeita repousa a minha madame

escrevo versos: grande coisa!

haikai da rua que reflete – não guarda

pois não se vende poema em lojas
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meu peito é uma ave migratória 

perdida 

que revira charcos, umidade

e comporta uma begônia que não vingou

é o assombro que incorpora dúvidas

a matéria consumida pelo mau tempo

é o rebento encravado, um revés

meu peito é leito de bom jardineiro

porto de arqueiro do som

é um bombom meu peito

recheado de pimenta e Bourbon
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Acabar. Seria tão absurdo assim? Preciso lembrar todos os dias. Todos os dias
preciso me lembrar de acordar, de primeiro tomar o banho, de passar aquele
creme para o rosto, de deixar pronta a comida de hoje na noite anterior, de não
me atrasar. Lembrar por que tenho que trabalhar, por que tenho que comprar
tantas coisas que não tenho tempo de usar, de não comer demais, de não
engordar. Lembrar de suportar o cara chato do meu trabalho com suas piadas
sem graça e pedantes, de ignorar o cliente mal humorado, de sorrir quando só
queria estar em casa dormindo. Lembrar de pensar no futuro enquanto se vive no
presente, não engordar, fazer uma poupança, fazer uma aposentadoria privada,
fazer uma pós, arranjar um amor para a vida toda, não ter filhos muito velha.
Pensar que tudo isso compensa. Pensar em não duvidar disso nunca. Pensar que
eu quero mais do que simplesmente desistir de tudo, e que eu faço algo além do
que coisas que não quero para um futuro que não sei se vai existir. Fingir que eu
penso em outras coisas além de dormir, que eu sinto outra coisa além de cansaço.
Lembrar de consertar a torneira da cozinha, de pintar o portão da frente, de ver
aquele filme. Lembrar que eu não tenho escolha, que tem que ser assim, que é
assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Lembrar de beber pelo menos
2 litros de água por dia. Marcar aquele médico. E ir àquele médico. Comer mais
frutas e legumes, mesmo que tenham gosto de nada. Lembrar de me alimentar
bem e não ter câncer. Lembrar de enviar aquele e-mail para o chefe. Lembrar de
sair mais com os amigos. Ligar para os meus pais. E para os tios. E rever os
amigos antigos. Ler aquele livro na estante há meses. Lembrar de ter tempo para
namorar. E me apaixonar. Lembrar de não entrar em pânico cada vez que faço
uma lista do que precisa ser feito. Lembrar de conseguir dormir. Lembrar de
colocar o despertador para acordar amanhã cedo. E querer levantar amanhã
cedo. E acordar amanhã cedo. Não desistir agora. Escovar os dentes antes de
dormir. Não pensar na morte. Dormir mais cedo. Não querer morrer. Acabar.
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Mr. Leviatah
acordou mais tard hoje
com hálito d ressaca
cercado d putas gordas
malboros&licitações&fraudes

Ainda mais pesado qe ontem
a imensa pança
empanturrado d boi industrial
processo judicial&antivírus&patentes&logomarcas

Mr. Leviatah
esta nu
caminha pelas ruas assim
bem nu
ninguém comenta
ninguém estranha
suas flores d amoníaco
seus olhos d detergente
chapados d glicerina
a cloaca botando ovos d condomínios&presídios

Toda aldeiaglobal teme
qe Mr. Leviatah um dia não acorde
bemcedo
e dê corda nos carrinhos&soldadinhos&satélites
Nada pode parar a linha dmontagem&a guerra
Porisso
todos vão bemcedo aos templos
orar
praq Mr. Leviatah
não fiqe tão obeso
qe não possa mais
caminhar fimdtarde por wallstreet
com seu cãopolicial
e toda sua côrte transnacional

As crianças já nascem aprendendo o medo
medo d qe caiam os satelites
e nãomais possam acessar
mapas&wargames
qe percam d vista



o tamamho d pança de Mr. Leviatah
Porisso estudam estudam estudam
levantam maiscedo ainda
estudam estudam estudam
pra aprender a clonar os mamutes
caso Mr. Leviatah não acorde

Mas Mr. Leviatah acordou hoje
embora tarde
ainda nu&bêbado
as putas gordas lambendo seus testículos
os contratos d petróleo&vigilância&genoma
na mesa por assinar
Ele está cansado
pesado metal&cigarro
sobrecarregado dinteresses ds nações
camuflado d quartos poderes
kodific4do pelo pEnTágono

Ele se arrrasta
mas ainda está entrenós
nu
e bêbado

Qalqer dia desses Mr. Leviatah cai
morre de cirrose sífilis ou câncer intestinal

Até lá
ainda levantaremos bemcedo
e trabalharemos
Construíremos vários andaimes
pra sustentar seus braços&pernas
Enriqeceremos plutônio
pra manter seu coraçãomotor
Teremos sucesso&poder&glória
qando alcançarmos
seus olhos d pirâmide

E se algum dia
Mr. Leviatah esqecer de nós
seja por porre peso putaria?
O qe nos restará
senão sustentar suas putas gordas
os malboros
senhas d acesso
noormose
& toda a metafísica
ds anjos karnívoros?



seres surdos

e cegos dos olhos

não ouvem o

canto daqueles

que o amor 

feriu

sem derrubar

homens conformados

de sorrisos inúteis 

deixam de ser

caminho

com suas bocas 

fechadas e

mãos atadas

humanos sem

amigos e

sem esperança de

retorno com

asas cansadas

procuram um

deus.





fui Nina

jabuticaba na pele

relâmpago e veludo na voz

fui  Kahlo, dedo na ferida

Frida refém do amor, andávamos de mãos dadas

entre madrugadas dançantes e rompantes de 

traição

fui madre, blasfemava no chuveiro

fui bruxa, incendiei a inquisição

fui puta, sem eira nem beira (mas faceira)

fui tanto do pó que seremos

a esmo

fui o que a plateia queria

uma andarilha bailando com a morte

uma gargalhada vazia

entregue a sorte que não existe

um dedo em riste cuspido

caindo na cara

bizarra catástrofe

forma humana
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Os dragões d komodo dormem entre as tulipas
Sonham enqanto as palavras apodrecem
Infectadas dsuas salivas
(doces bactérias)
Uma gota desse secreto veneno
Basta praq as palavras paralisem

Os dragões dKomodo dormem entre s tulipas
É com as palavras qe eles sonham
Essa coisa língua qe os macacos nus inventaram
E deram nome á sua peqena ilha

Os dragões DKomodo fundaram ilhas de kaos
E agora podem caminhar em qalqer lugar
Deixam rastro dsuas babas ns pontes
Por tods bilbiotekas&ruas&cafés
Acido sobre paginas
Carcomendo livros&teses
Sufocam s poetas bem vestidos
E os cavalheiros dTávola

Forma&fôrma se cofundem
E as palavras já não sabem o qe significam
Perdidas& confusas
paralisadas
São alvo fácil pros dragões
Qe as espreitam entre s tulipas selvagens

Os dragões dKomodo não juram vingança
Contra deuses ou astronautas
Não concebem estruturas&discursos
Eles apenas esperam
Qe as palavras não mais se movam
& as devoram
Uma a 1ma
Carcaças & karcaças
E dentro dseus estômagos
Elas voltam pra onde vieram
Ao Nada

Os dragões dKomodo tem fome
Deskonhecem o nome ds ilhas ds flores&bactérias
Por isso são livres
E senhores do próprio apetite.
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Depois da tempestade 

Ela enfim soube 

Chegar em boa hora; solta das nobres culturas

Depois da ventania forte na fronte

Deixar cair das costas as longas letras

D’onde escorre a putrefação da cabeça 

Em cada poro rasgado nos raios

De ramos de cores 

No resvalo melado de energia prata

De cores marmelada de todas as cores 

No azul infinito sem escala

Pode então chegar suada 

Com tinta espalhada pelo corpo

Melanina pulsando no suor do rosto

Brilho dos raios balançando nas gotas entre os prismas dos pingos

Sobrecarga em volta das sobrancelhas 

Disparo cintilante n’aquarela da menina

Teste dos deuses

Poder em temer o medo 

Tempestade foi a ela esperando sentada 

Parou e olhou como era 

Sentada na palma na loucura

Tempestade dentro e fora 

No pulso da forma [na cara 
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Voltou em alta voltagem dizendo 

: amor voltei a casa terna

Estive a beira da turbulência 

No olho da malemolência 

Pude então deixar tremer 

Até não haver mais 

Base nenhuma pras naves de nada de nada

Implosão do conceito amor aceite 

Foi em prol de toda gente 

Da gente que teme poder sentir

Quando sente tanto chega tremer

Ferrugem das minhas veias da minha velha ossada

Fui tirar na raspa do vento

Ferrugem feia dos meus olhos orelhas

Fui arrancar no apito da rajada

Onde corre a maior das alegrias 

Grito de misericórdia livre de qualquer mania

Fui abrir os braços ao vento gaiato 

Ao amor free-som dos chiados livre dos estalos 

Ao amor que não tem cor nem candidato 

Ao que vem como se não houvesse sido antes limitado

Antes de qualquer passado 
Amor fui a tempestade 
Daquelas que não conhece seqüelas

Estive nela fui 
Sou o q nunca pareceria 
Se estivesse segura na casa terna 
Mas voltei pra lhe assegurar cores fraternas
Amor meu carinho é seu caminho
Cantinho de calor
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assim de longe, na memória, aqueles

dias se misturam. ficam quase

que uma coisa só. uma semana,

dez dias. mas, na verdade, não

foi assim. quando aqueles dias

eram hoje, cada um daqueles dias,

um hoje, os primeiros dias (quando

tudo era novidade, quando conhecíamos

pessoas e aprendíamos as químicas

e as mecânicas do lugar, daquela

vastidão de lugares) foram muito

diferentes dos últimos dias (quando já

sentíamos o presente escapando por

entre nossos dedos e virando

passado, virando fotos

compartilhadas na internet).
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Cultivei um bosque de cinzas
Na caverna turva das carnes,
No aconchego úmido da lágrima,
Pela armadilha canalha
Que tua sedução concebeu:

Fiz-me lebre de tiro,
Pardal de estilingues;

Com a chama vil do malogro
Gravei teu nome nas águas;

Saciei no covil dos minerais
A minha secura de gestos;

Rascunhei no couro do ventre
O mapa dos teus seios de nata;

Dormi minha fadiga de futuros
No útero seco da apatia.

(Enquanto tu, destrambelhada,
Acrobata de frenesis e êxtases,
Te expunhas à câmara dos fúteis,
No palco mórbido das gargalhadas)

Não devorei sombras em vão
Nesses longos dias fósseis:

- Chegaste cansada de luz,
Queimada de brilhos,
Voraz de sossegos –

Alimentei-te de alívios
Como a pássara gentil
Ao filhote implume.
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Durante algum tempo, a solidão esteve para Carlos Frederico na condição de dama de
companhia. Mas isso mudou quando num fim de tarde encontrou um bilhete, uma única página
amarelada. Estava ali, uma página velha em uma nova posição, aparentemente estava fora de
contexto. Quem colocou? Quando? Alguém que quis abandonar aquela lembrança? Ou o seu autor
que nunca chegou a entregar ao destinatário? Ou ainda o próprio bilhete construiu um complô com
os ventos e empreenderam uma aventura pelo mundo? Não sabemos. O bilhete, escrito a mão,
está assinado “o teu admirador”…

“Executava movimentos incessantes de dentro para fora, no sentido da descoberta da verdade, vinham as
emoções que me dava a ação na qual tomava parte, pois as tardes eram mais cheias de acontecimentos
dramáticos do que, muitas vezes, uma vida inteira. Eram os acontecimentos que ocorriam no livro que
estava lendo; é verdade que as personagens a quem interessavam não eram ‘reais’, como dizia Françoise.
Mas todos os sentimentos que nos fazem experimentar a alegria ou a desgraça de uma personagem real só
ocorrem em nós por intermédio de uma imagem dessa alegria ou dessa desgraça; a engenhosidade do
primeiro romancista consistiu em compreender que, no aparelho das nossas emoções, sendo a imagem o
único elemento essencial, a simplificação que consistiria em suprimir pura e simplesmente as personagens
reais seria um aperfeiçoamento decisivo. Um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele,
em grande parte só o percebemos através dos sentidos, isto é, permanece opaco para nós, oferece um peso
morto que nossa sensibilidade não consegue erguer. Se uma desgraça o atinge, esta só poderá nos comover
numa pequena parte da noção global que temos dele, e ainda mais, só numa pequena parte da noção total
que tem de si mesmo é que sua própria desgraça poderá comovê-lo. O achado do romancista foi ter tido a
ideia de substituir essas partes impenetráveis à alma por uma quantidade idêntica de partes materiais, isto
é, que nossa alma pode assimilar. Desde então, que importa que as ações, as emoções desses seres de um
novo tipo nos pareçam verdadeiras, visto que fizemo-las nossas, que é dentro de nós que se produzem, que
mantêm sob seu domínio, enquanto viramos febrilmente as páginas do livro, a rapidez da nossa respiração e
a intensidade do nosso olhar. E uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como em todos os
estados exclusivamente interiores, toda emoção é duplicada, e onde seu livro vai perturbar-nos, à maneira
de um sonho, mas de um sonho mais claro que os que temos ao dormir, e cuja lembrança vai durar mais,
então, eis que ele deflagra em nós, durante uma hora, todas as fortunas e todas as desgraças possíveis,
algumas das quais iríamos levar a vida inteira para conhecer, ao passo que outras, as mais intensas, jamais
nos seriam reveladas porque a lentidão com que se produzem impede que as percebamos. (Assim vai
mudando o nosso coração, durante a vida, e esta é a pior das dores; porém só a conhecemos através da
leitura, pela imaginação: na realidade o coração se transforma da mesma maneira como se produzem certos
fenômenos da natureza, tão vagarosamente que, embora possamos verificar de modo sucessivo seus
estados diferentes, em compensação nos foge a própria sensação da mudança.)

“Solidão – escreveu Carlos Frederico, no espaço entre a última linha e a assinatura – vai,
segue o teu caminho, guiarás outros a partir de agora, isto é, tu cumpriste a missão de lapidar-
me”.
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meus traços 

indefinidos

pedirão 

meu sangue

fervendo

meus olhos 

estagnados de 

água 

molharão a

morte por

não saber da

minha presença 

nula e inerte

ao silêncio 

sem santo 

por perto

enterro

raízes perdidas

a vida suicida

cansada de

viver

diz que gosta

de mim

mas assiste

meu fim

solitária 

com asas

sem ter

onde repousar

sou louca

em meus

sonhos

teço roupas

para os vivos

talvez 

nas minhas

entranhas

sempre

tenha existindo

um deus.
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dizer amor e
despertar o ciclo corrosivo
dos átomos, dos adeuses
dos vermes, versos
carbonos e costuras
nas comissuras dos lábios

a cidade diz: - anda rápido!
mas o sol languidesce a vontade
há sempre homens nas esquinas
- fedendo a álcool, tabaco, urina –
que capacitam os insectos para feridas
para necroses ápteras, uterinas

uma umidade imigrante
asila-se debaixo das minhas unhas
cultivo azáleas e chuvas
espinhos fêmeas
- de cor vermelha –

no con't'ato com o mundo

uma mulher gira a saia
em sombras e sálvias
em sorrisos adulterados pela solidão
calcula o espaço
com músculos e música
é que aqui não tem mar
e a poesia vacila
entre as tíbias
possibilidades do dia
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entrar na cidade e acordar os cavalos bravios que dormem nos músculos d@s 

menin@s. nos vidros revelações solares fotografam a fugacidade da existência. 

nenhuma ciência explica a textura do grito, os demônios e lírios que nascem 

das suas vibrações. há uma confusão de pétalas e putrefação nos espaços que 

abrigam seu nome. eu sei fotossintetizar o verde dos seus olhos em óleos e 

lumes. eu não sei a verticalidade das ruas, suas vozes clandestinas perdidas no 

labirinto do ouvido. um torpor líquido afoga os risos nos ruídos, nas ruínas. 

tudo é redondo nessa terra, os ciclos alimentam o tédio e a indiferença. são 

claramente tristes @s poetas com sua solidão egoica, sua meia dúzia de cães 

magros protegendo o poema da vida.

o belo se anuncia na cópula das cores com o dia (a dia)

uma luz fugidia enfeitiça minha retina: cegueira súbita: visão: 1º verso:

3 gaivotas ignotas pousam nas pontas dos meus dedos
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dar o primeiro passo

e afundar a distância no desconhecido

fragrâncias e falências

sobrevivem ao descuido do vento

~correntes sanguíneas~

transporte de esperas e espasmos

raízes e ranços amorosos

ºcoágulosº

quando abro os olhos

vejo a condensação de uma história breve

na pele do dia

‘orvalho,

[mecanismo informe e sem continuidade]

daqui em diante

haverá que pensar a cidade

como um hiato

: : : porosidades : : :

pedras intraduzíveis

sobressaltos



*

que o sangue escoe

quente viscoso fosco no humano fosso

(indecifráveis delírios)

que fragmente a bomba e fira

olhos e bocas

e que se rasguem bandeiras — inúteis

tecidos fronteiras

tudo parece arder — então por que

poetas só ousam tocar

nos visgos dos corpos do fogo das suas

próprias peles

(devassa inocência)

e dormem — imersos em seus silêncios
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às vezes bate um aperto no peito tão

forte,

um aperto tão sufocante. de um jeito assim que

a vida parece até mesmo perder um

pouco de sentido, de graça e

é uma coisa que, quando acontece, acontece

até mesmo

em dias de sol.
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essa ausência centelha
que me explode São Paulo por dentro.
sem alento, me entrego ao relento
do que Leminski segue dizendo
distraídos, venceremos.
o vácuo irrefreável a febre indizível
o que subtraio
do que já não tenho
partido aos pedaços seguindo
na ponta do sabre do dia a dia
sangrando na intermitência segura do que não se encerra
no divino salvo conduto do que me condena
eternamente à tua espera.

todavia, a vida de uma espera dura só meio dia

meio dia, meia vida
na tarde sem meios e fins,
tenho pedaços de ti
tens inteiros de mim
na tarde sem meio termo
mea culpa, maxima incerteza
que se externa a esmo
correnteza

pagando prá ver o
destino de parte a porto
da nau insensata
onde codjuvamos o leme
lemos o oráculo do gozo
em sol menor, em mim maior
que se esvai no limiar
do seu eu superior

entre a perda e o ganho
entre o que bato e apanho
ali está você, mediação simbólica
des ilusão de ótica ?!?

Cegamente convictos
tateamos a esfuziante escuridão
do indeterminado devir
simplesmente por não sabermos aonde ir.
E ainda assim, seguimos....





Mulher que não tem muito mulher
nem esmalte ou salto
pois cedo cedo aprendeu a usar o arpão
afiado de espinha de cobra
afiado pontudo diamante

cedo que seus pais lhe ensinaram
a empilhar as caixas cheias
velhos que já eram ainda
quando ana brasilia tinha seus 
quinze anos e precisava aprender cedo
a tomar conta dos negócios 
no mercado de caixas de bolinhos de massa
torrada farinha seca cigarros de palha

que ana brasilia aprendera cedo cedo
levaria pra toda vida pois
desde muito pequena via seus pais velhos
empilhando caixas entupidas de coisas mas eles não 
sabiam dos seus arpões e davam a machucar-se 
neles quando se abaixavam pra pegar as caixas
ou quando pagavam recibos de compra e entrega e furavam
a mão na ponta do diamante sem sequer imaginar

mas ana não ana sabia do sangue do gosto
que tinha já aos quatorze passou a procurar lhe
dar com o arpão sem que as caixas a esmagasse
os ossos os olhos a boca a língua os lábios os ossos
os olhos a boca ana aos dezessete fazia já malabares 
com o arpão enquanto manipulava as caixas 
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as empilhava e a ordem ana diz agora que já nem importa
tanto com isso com a organização das caixas
dos refrigerantes pois ana brasilia fala que não dura 
muito com a fome dos homens não fica muito tempo 
as sacas de arroz ou os bolinhos de massa nas caixas
que logo saem e logo chegam outras no mercado
e no balcão da vida ana diz que já viu os homens negociar
de tudo um pouco tudo política tudo 
porque tudo é política pra ana no balcão 

e é sempre uma gritaria 
dos bichos dentro da grade que separa a vida 
a vida longe da grade e eles gritam com a fúria 
dos bichos famintos distantes 
levantando os braços dando ordens
a ana que não se importa dá de ombros e fala

:é sempre isso eles
Nem adianta se importar tanto 
Se demora ou se sobra algo não adianta não adianta
:diz ana: se é uma grande bagunça ou se a farinha
Cai por cima do açúcar ou se derrama 
sobre os bolinhos de massa polvilha 

porq sabe que há um vazio na era nos homens
um vazio no estômago entre os homens um vazio
e ana arasília armada risonha com o arpão sabe 
que quando vem o dilúvio de fogo leva tudo
e não a ordem disso ela sabe não importa muito
pois eles vem com tudo com
as mãos sujas com a boca suja a cabeça
imunda o púbis pesado vem moribundos
crianças ratos homens vem e ana da de ombros
e continua a marcha com seus pais enterrados
o arpão na mão a administração as
caixas e o gado 



*

o tempo

corrói a vida pelas bordas

insaciável

já devorou

mais da metade do que sou

[...ou do que fui?

e nos setembros

ele arranca pedaços

inteiros
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Caça-me veloz o desespero,

como o albatroz faminto;

peca-me a inércia, ao sucumbir

às verdades que minto.

Lamento o riso na máscara,

lamento o ácido na lágrima;

lamento o que atrai

a atroz agonia.

Mordo a minha própria língua,

para enclausurar o que há na alma:

Errantes vícios, ciclos fixos;

não fictícios.

Eclodem na carne

o que habita

os sentidos... Doença.

Carniça;

necrose,

descrença.
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Toda vez que o relógio toca, a família do relojoeiro faz o sinal da cruz por um
morto desconhecido. A casa pequena fica num puxado atrás da oficina perto
do cais. O relógio habita um caixão vertical de madeira escura envidraçado,
num canto da sala sem janelas onde eles fazem as refeições, assistem TV e
nunca recebem visitas. Sempre que dispara a bater, uma pessoa morre em
um bairro distante. Nunca se soube se o relógio toca em respeito ao morto,
ou, ao contrário, se é o seu toque assassino que abate um infeliz inocente do
outro lado da cidade.

Às vezes vêm os dias em que não se morre, e a família até quer acreditar que
o bicho calou de vez. A filha mais nova do relojoeiro senta no sofá e suspira.
Os dias de barulho nunca demoram a voltar. Quando um desastre ou chacina
se abala sobre a cidade, o relógio desespera em berros de horror e fúria, e os
vizinhos correm apressados para as páginas de tragédia da internet.

Não há boa hora para a coisa acordar. As pessoas gostam de morrer na
madrugada de uma segunda feira, na decisão do campeonato, no final de um
domingo de chuva quando todos já se preparam para dormir conformados
com algo que não sabem o quê.

A família pensa em se livrar do mal. À noite, reunião na mesa; bolo, café
quente. O menino quer desmantelar a geringonça com a marreta de ferro que
foi do tio Aurélio. Botam o menino pra fora da sala. Alguém sugere jogar no
poço e pilar com cimento até a boca. Outro argumenta que essa desgraça vai
seguir tocando, e as pessoas morrerão sem que ninguém ouça, esse silêncio.

Decidem doar a peça ao museu que abriu do outro lado da cidade, todo
dedicado a relógios e outros instrumentos de suplício. A maioria concorda
com a cabeça. A filha mais nova bate na mesa, diz não. Deixar essa fera
ameaçar morte em bairro distante? Ao redor da mesa o silêncio é todo. Os
tique-taques caem feito pregos tortos no chão da sala. Perto da meia-noite a
criatura acorda. Dão mais uma garfada no bolo, outro gole no café, e ficam
admirando a inteligência da filha mais nova.







Toda semana ela quer me deixar; bandida. Até acho certo. Acordo desse jeito. A baba
grossa, o olho seco, desesperança. O banho me corta a pele. Dói... quando dá pra tomar
banho. Todo dia acho que ela vai me deixar; infeliz. Roubou o melhor de mim; o melhor que
eu podia ter sido. Ou não. Mas não... me viu ser humilhado, espancado, e viu de perto. Me
viu sair do orfanato direto pro reformatório. Tudo por causa daquele animal, que tinha mais
é que morrer mesmo, aquele troço...Deus sabe o que eu não fiz. Não fui eu que matei o
traste. E ninguém deu a mínima. Só queriam se livrar dele, e tinha que sobrar pra alguém,
sobrou pra mim. E ela comigo; nojenta. Passei seis meses preso, fugi que nem maluco! Fui
parar num vilarejo com cara de cova. Gente de torcer a espinha. Gente sem alma, sem
lágrima, sem cuspe na boca. Esbarrei com Maria. Ela salvou tanta gente e só pelo sorriso
que tinha. Mas não pôde me salvar. Naquele cemitério ela vivia; Maria. Me amou tanto e só
assim eu soube do que nunca tive. Me amou que nem uma doida por uma semana, nos
meus pensamentos. Maria era de igreja. Me olhava lindo, mas quando eu tomei coragem,
soube que ela tinha ido pra capital com um "tio", que ninguém sabia de onde tinha vindo. Lá
se foi Maria, pra capital. Tempo depois soube que tinha morrido de parto. Maria. Acabou
comigo. Nunca mais quis saber de amor. O que nunca tive. Do amor, conheço dor. E agora
tudo dói. Minha cabeça, minhas costas, meus pés. Aos vinte, consegui emprego na venda.
Era bom na matemática, mas, carregar a história na ficha e a ficha na testa, nem amor, nem
sossego. Nada presta. O patrão, de olho em mim, com medo que eu largasse o balcão e
quebrasse a banca. Continuei pagando pelo que não fiz. Juntei um troco e fui pra capital. Lá
eu era só mais um ninguém. Fiz carreira no hospital. Doente que ninguém liga. Raiz de lugar
nenhum. Família, não tinha; amigo, não tinha; mas tinha dor. Entrava e saía quase como
um fantasma e ai de mim se desmaiasse. Gastei todo o troco, e em troca fui pra debaixo da
ponte. Sem emprego, doente. Sem um puto na mão, sem rumo. Todo minuto acho que ela
vai me deixar...troço. Me vê sofrendo. Rezando pra todo lado. Parece que ri de mim. Quer
que eu padeça...trapaceira. Arrumei um barraco, conheci gente que nem o diabo sabe que
existe, neguei coisa ruim. Pago pelo que nunca fiz. Imagine se eu tivesse feito. Acredito em
reza. Seja pra quem for. Mas nada deu certo. Tentei a sorte no jogo, na zona, na rua, na
praça, na missa. Quem me dá um trocado? Eu vim com essa sina; de quem têm o tempo
esticado, só pra não esquecer que aqui é pra engolir sapo (ou sangue). Nem fome tenho
mais. E agora dor...respirar, mijar, tudo arde; dói. E todo segundo penso que ela vai me
deixar e ela fica; desgraçada. Me arrasto com meus pés inchados e dezoito dedos. Dois
viraram cotoco. Acidente. Ela rindo...e pra onde eu vou com tanta dor? Eu, que durmo no
parque; eu, que parei de sonhar; eu, que só sorri com Maria; eu, que seguro uma bituca de
cigarro na boca, pra esquecer que existo; eu, que engoliria a minha língua, se ela me
deixasse...tinhosa. Mas ela fica. Me roga praga. Morri antes mesmo de nascer. Minha mãe
tinha juízo não. Tinha medo. Do meu pai. Eu nasci, ela morreu. Ele perdeu. Era pra ter sido
o contrário. Dor. Tudo dói. Nasci doente. Do corpo. Da mente. Nasci sem nada, vivi no nada.
Gritei, chorei, implorei pra diaba me deixar. Mas ela fica...e vai ficando. Pra me ter com ela.
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Parece que gosta de sofrimento sem fim. É só o que ela tem de mim. Ao invés de me largar
logo, me abandonar e fisgar outro! Tem pena não. Será que se eu encostar aqui, hoje à noite
a morte me leva? O pé inchado demais. A dor tá demais. Sem ar. Sem chão. Vejo o céu mais
perto (Será que tem cama no céu?). Será que é pra lá que eu vou? Acho que não... Nasci
pra morrer cedo. Nasci pra padecer, era o que o meu pai dizia. Troço ruim, meu pai. Nasci
pra morrer logo. Só queria saber qual a minha serventia; se há vinte e dois anos, cinco anos
depois de nascer, acordo pedindo pra morrer e ela não deixa; tinhosa. Nem de dia. Nem de
noite. Nem no fundo do fundo do poço. Vou ter que pedir hora pro meu alívio a quem? Aos
dezoito dedos? Vou não, isso não. Mas se ela não me deixar logo, é só o que vai sobrar.
Odiosa, debochada...vou fazer um trato contigo; lástima: Vou comprar uma cachaça e sigo
pro meio da pista. Não vai ser tu nem eu; vai ser o motorista. Vai que assim tu me deixa. Eu
não tenho serventia; só dor de nascença. E o que me dói tu já conhece. Do que eu nasci, só
te peço e tu esquece. Me faz acordar pra mais um dia...com essa tosse, que me sangra tudo,
ossos quase quebrados, de tanto carregar o peso do inferno dentro de mim. Sou doente de
agonia. O que tenho não é consequência. É que nunca tive esperança. Tá decidido. Vai ser
hoje! Eu vou morrer "daqui", e logo! Não te quero mais. Vou morrer hoje. Não grite na
minha cabeça, nem faça meu coração bater! Não me faça molhar o rosto, nem as calças.
Vou. Agora invente de me acordar do sono eterno amanhã! Eu, lá...querendo continuar
morto. Me deixe lá aos pedaços, pra terra comer. Só te peço que não fique. Vá de vez! Só
você não entendeu, vida maldita que me obriga a viver...escrota, sofrida...vida maldita que
me obriga a viver.
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O rosto dela demonstrava cansaço. Angústia. Sentada. Não só na cadeira. Também

na vida. Queria dizer que estava ali. Mas, parecia não estar. Olhar parado. Perdido.

Eu sabia da urgência daquele momento. Da presença daqueles segundos. Minutos.

Horas. Aparentemente inexpressivo. Todos os seus membros e sua alma estavam

expressivamente exaustos.

Não me incomodava ficar o tempo inteiro naquela sala. As lembranças pareciam

rasgá-la por dentro. Que eu estava ao seu lado, era evidente. Ela sabia. Seu

ceticismo, eu percebia, estava no seu esgotamento. Não na veracidade das minhas

palavras. Então, resolvi falar. Indagar. Penetrar em seu mundo. A abordagem foi

bem sucedida. Igual às outras. Carinhosamente, fui aproximando-me. Ela falou-me

das suas mais secretas dores. Das culpas. Assumidamente equivocadas. Traumas.

Tudo aberto ainda. E era tão criança para compreender.

Das sucessivas perdas, ainda lembra. Como um espinho machucando em vários

lugares. Não detectável. Apenas suportável. Não sabe até quando. Acha que está

desabando. Sente-se amada. Não sabe, porém, ainda, quanto. Sente-se saudosa.

Não sabe o que fazer com isso.

Comoveu-me sua figura com toda aquela bagagem sombria. E chorei também.

Segurando sua mão. Eu a conheci na infância. Afinidades tantas. Primeiro ser que

me mostrou o que é a verdadeira amizade. Primeira pessoa para a qual falei do

livro: “o menino dos óculos de aro de metal.” Sempre soube que ela entenderia. Não

era bobagem de adolescente. Era essência.

Falou-me das traquinagens. Da fruta tirada do pé. Das histórias fantásticas de sua

pequena cidade. Da fase alegre. Das paixões platônicas. Queria dizer para ela

esquecer tudo. Mas ela tem memória. Queria apenas que ela convivesse com as

feridas. Sem sangrar tanto



tropeça em belezas raras, fardas de lamas em sorteios de caminhos.
são sorteios alheios,
sorteios convexos, sorteios em ecos
de gritos de alegria perdida em algum canto australo piteco.
alienado de uma conversa, anelando a batida entre o prego e o martelo. ali
estava ela. sem presença de espirito, comendo figos e trazendo um manto sobre
o peso de ávidas mentiras de seu livre arbítrio. cavalgadura e amalgama de
instante itinerante, de brinco de princesa. olhando pelas alas niveladas de
antúrios turquesas:
os seus urros eram camuflados entre os morcegos. morcegos em blood mary,

morcegos em nirvana, morcego envolto em marmelo e doces abaulados em
ariranhas e um marzipã de sex shop, de body stocking sexy, plug em silicone...
eram imagens lineares entre chicotes e sandálias.
era poli dance entre ventiladores de teto e era ela em teta:
uma tulipa disfarçada para um garoto de programa.

***

entre chaves e ancas, entre centigrado escarrando lama, entre a terra e a grama,
entre outras leituras dinâmicas... essa osmose-escama em fotografias e doses
de jack daniels-
honey ...
de centauros e a tarde passa entre a larva migrans e o canis ...

enquanto ele diz: - está indo muito bem...

***

ainda via o fosco em seus olhos. uma acutilância profunda em lama de morte em
castanho. afluência em cadáver linolênico-anelar boiando... a distância.
e ela abluente, na mesma frequência, pensava:
how to make cocaine ...

é algo que nunca deixa ficar entre o balázio da selva de batons vermelhos, entre
folhas em flores de cabelos de ave-trapézio, entre pássaros em olhar topázio que
saem do dorso e do estômago em balayge invertida:

- desculpe, amor. eu não sei mais...

***





Eu vejo a morte
deslizar sua sombra
discreta pelos boxes
da Fórmula 1, sem
que a percebam.

Na véspera,
eu a vejo checar
cada componente
e inscrever neles
o seu desígnio.

Eu vejo a morte
perfilar-se junto
ao grid de largada
no circuito da Itália,
e ali sendo aceita.

No instante seguinte
eu a vejo fluir
sobre o cockpit
e se postar com a foice
na lateral do muro.

Eu vejo a morte
(que todos afinal viram)
nas imagens concretas dos
destroços que explodiam
nas telas de todo o mundo.

Depois eu a vejo
como uma sombra esquálida
que se retirava de (S)cena,
deixando o espetáculo para
os protagonistas vivos.
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