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Aurora 

 

Luz. 

Morosamente, 

a noite se despede. 

Os meus sonhos despertam-me. 

Um feixe dourado atinge meu rosto dormido. 

O coração ainda preguiçoso retoma seu ritmo palpitante. 

Espio a janela, o horizonte sorri e docemente me sussurra: coragem... 

 

 

Meio- dia 

 

Desespero. 

Sem sombra. 

Estou a pino. 

Vejo-me. 

 

 

Ocaso 

 

O garboso sol, findo seu inabalável passeio pelo fulgurante azul do dia, 

 recolhe-se no horizonte pardacento entre plúmbeas núvens.  

Pássaros multicores assoviam uma última melodia. 

Tudo se arrasta em deliciosa melancolia. 

Eu fico da cor do ocaso. 

Sem cor. 

Só. 
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Poema sem nome 

 

Sonhei e, em meus delírios juvenis, 

sufocado por quimeras e lascívias, 

desejei-te. 

Busquei-te e você, consumido em chamas,  arrojou-se. 

 

Arrebatou-me,  

confundiu-me, 

sufocou-me, 

libertou-me, 

espremeu-me gota a gota. 

Destilou-me... 

 

Por fim, partiu-me ao meio. 

Fragmentou-me e, 

desajeitadamente, tentou remendar-me.  

 

Fiquei como vaso colado. 

Cheio de fraturas. 

 

 

 

Hai Kai da separação 

 

Despediu-se, 

O olhar úmido, 

o adeus, seco. 
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Um nome para esquecer 

 

Tento despojar-te de todo lirismo. 

Desvio-me das rimas de teu nome, 

Estrangulo os sonetos não-nascidos de teus lábios. 

Faço do teu verso o reverso de minha dor. 

 

Assim quero que, sem paixão, tu te tornes prosaico. 

Sem prosa, espero ver-te,  

no tentanto, malgrado meus esforços para exorcizar-te, 

tudo em vão ...  

 

E eis que, certo dia, tu ressurges fazendo tropel de palavras,  

inebriando-me com teu airoso sorriso, 

arruinando-me com o verde irisado de teus olhos oblíquos,  

incendiando-me com estrofes em brasa para, logo após, 

curar-me com leite e mel. 

 

Quero-te longe de mim, como se tu fosses um gênio mau. 

Assombrado, repito devotadamente os mil nomes de Deus 

na esperança que recues e desapareças, feito espectro afugentado ... 

 

... porém, segues colado em minha epiderme, 

feito latejante espinho cravado na pálida carne. 
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Vigília 

 

O dia cai e languidamente rola 

no chão pulverizando-se em mil fractais. 

 

Sento-me na varanda e meus olhos se esvaem 

junto à última fímbria de sol. 

 

Uma repentina lufada de ar morno toca meu rosto e 

meus raciocínios se dissolvem na contemplação da paisagem.  

 

Nenhum feixe de luz perturba a face serena  

do breu sorrateiro que se avizinha.  

Enquanto isto, ruídos distantes e um vozerio abafado 

roçam meus ouvidos. 

 

Um bebê faminto chora ao longe, 

um cachorro estridente late na esquina, 

uma porta bate secamente algures,  

carros buzinam e motores roncam sem pudor, 

namorados taciturnos passam silenciosos 

esmagando as folhas secas na calçada, 

crianças riem e uma mãe ralha asperamente.  

 

Tudo distante e monótono, 

como uma sinfonia dissonante vibrando ao fundo. 

 

E, de súbito, desperto para a noite que chega. 
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Hefesto 

 

Nas entranhas das eras 

nasci em meio à algazarra de Deus.  

Em minha infância cuspia fogo e baforava fumaças e vapores. 

Cansei e envelheci. 

Há milênios repouso. 

Vez por outra estremeço e me sacudo como criança indócil. 

E apavoro a noite dos homens com terríveis fogos. 

 

Depois, aquieto-me e calo-me. 

Quase morro.  

 

E estando cansado desta quase-morte, 

de uma quase-vida.  

 

Ressurjo estrondoso, fumegante, Titã renascido. 

Transbordo paixões ígneas, 

expelindo sentimentos descomunais. 

 

Revolvendo as lavas de minhas entranhas,  

escorro,  

até que me esvazio. 

 

Para, enfim, dormir sereno,  

exangue,  

no silêncio brumoso da madrugada. 
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Ventre 

 

Nasci de duas Clarices.  

Ambas incognoscíveis, fascinantes... cada uma a seu modo. 

Se posso dizer que sei alguma coisa deste mundo, 

isto eu sei: 

 

Da primeira recebi o leite e o deleite. 

Da segunda, bebi o néctar agridoce gerado no seio da Esfinge. 

 

A primeira ensinou-me o valor da métrica clara e do método evidente. 

A outra confundiu-me com o hermetismo das entrelinhas e das intenções inconfessáveis. 

 

Pela mãos firmes da primeira, fui conduzido a propósitos certeiros. 

Pelas letras impalpáveis da segunda, fui arrojado ao abismo de minh’alma andarilha. 

 

A primeira apresentou-me a harmonia imperturbável da Sagrada Família. 

A segunda escancarou meus tímpanos para o grito trágico de um Munch solitário sobre a ponte. 

 

A primeira batizou-me ao som das notas luminosas nascidas da lira de Apolo.  

A segunda, invocando o Senhor da Vinha, aspergiu-me a fronte com o elixir do caos. 

 

E 

por fim,  

a primeira deu-me a Vida. 

 

A segunda, o Sentido Último... 

...ou a falta dele. 
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Dilaceramento 

 

A vida antropofágica 

 

precipita-se sobre mim, 

esmaga meu peito,  

arruína meus raciocícios, 

torce minhas vísceras, 

rasga minhas memórias, 

arrebenta minhas células, 

explode minhas idéias, 

esgarça minhas fibras, 

nubla minhas retinas,  

risca minha pele, 

bebe minha seiva, 

 

e, sem piedade,  

sem cautela, 

e sem pudor, 

 

transfigura-me 

 em luz, 

 em som, 

 em nada. 
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E se ... 

 

E se um dia, mesmo vendo, eu não pudesse mais enxergar as maravilhas do mundo 

 e as barbaridades dos homens... 

 

e se meus ouvidos, mesmo íntegros, se fechassem para sempre em um silêncio sepulcral 

 e não escutasse mais as estesias musicais e o grito lamurioso da humanidade... 

 

e se minha pele, embora viva, se desintegrasse em mil pedaços a ponto de meus nervos 

 se dissolverem em átomos insensíveis ao beijo e ao alfinete... 

 

e se minha voz, apesar de pronta, emudecesse as cantigas de infância 

e o uivo da besta escondida na garganta... 

 

e se minhas narinas, não obstante livres, não reconhecessem mais a diferença entre o perfume 

delicado do jasmim e o odor pútrido do corpo inerte... 

 

e se minha consciência, embora lúcida, não conseguisse mais 

 discriminar, julgar, classificar, 

 ajuizar os comportamentos e intenções dos homens.... 

 

 

Quando este dia chegar, 

eu deixarei de rodopiar em giro insano no carrossel das ilusões e conceitos 

para, 

 simples e essencialmente, 

ser. 
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Fiat 

 

Uma explosão rasga 

o silêncio absoluto de Deus. 

Finalmente Ele se pronuncia diante 

do vazio negro e interminável. 

E Sua voz ecoa, sem som. 

Não há ninguém para escutá-Lo... 

 

(Ele estava só?) 

 

O Todo-Poderoso alquimista, então, segura o cadinho. 

Absorto, Ele mistura pedras multicores, 

                                       águas cintilantes 

                                             e gases escaldantes.  

 

Senhor do tempo, espera o nascimento do barro amorfo. 

 

E eis que acontece... 

            o parto de luzes, 

                    de espirais salpicadas de estrelas, 

                            de galáxias estreboscópicas,  

                                   de cometas coruscantes, 

                                         de quasares misteriosos.  

 

Tudo gira, em puro frenesi e alegria incontida. 

Tudo gera. 

Tudo se revela. 

Tudo existe em êxtase. 

 

E de divino demiurgo, Ele se transforma em recluso escultor. 

Olhos fixos na argila ainda sem face,  

Ele sonha com Sua obra final. 
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Desterro 

 

          Quando contemplo as esferas transcendentes 

          que piscam no alto do negro firmamento,  

          sinto-me estrangeiro em terras insólitas. 

 

           Então, sou tomado de assalto 

           por sensações agudas de existência! 

 

Curvado pelos grilhões ancestrais que me fixam ao sopé do mundo, 

sigo cambaleante, 

               algo casmurro, 

                     asfixiado pelo nevoeiro 

                             que tolda minhas pálpebras. 

 

De quando em quando, forças celestiais impetuosas, 

rasgam a densa treva e vislumbro a Canaã anunciada.  

 

Alegrias superlativas arrebatam-me o espírito 

e sou conduzido às moradas reluzentes, 

                                    às excelsas campinas,  

                                           aos elíseos campos, 

                                              às eternidades sem-tempo... 

 

De súbito, tudo se esvaece,  

Cannaã desaparece, 

 meu corpo estremece 

 e, perplexo, 

 fico novamente a contemplar as imagens fugidias de meu sonho. 

 

 

 

 

 


