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DESVARIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É tudo quanto sinto um desconcerto: 
Da alma um fogo me sai, da vista um rio; 

Agora espero, agora desconfio; 
Agora desvario, agora acerto.” 

 
(Do poema Sem Causa, Juntamente Choro e Rio, de Luís de Camões) 
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I. 
 
 
É preciso  
pelo menos 
sair pelas ruas  
carregando em sacolas bio 
o lixo 
que se acumula 

nessas memórias 
nessas veias-artérias 
nessas comissuras labiais 
nesses montes púbicos 
nessas unhas ruídas 
nesses ouvidos ruidosos 

 
 
 
 
pois a carne é de papel 
sem pautas, sem rumos 
fibras frouxas 
espuma e sêmen 
partes soltas entre os ossos 
 
o que pode um corpo? 
forma toda instável e pungente 
estandarte de axiomas 
restos de uma revolução 
sentimental e pusilânime 
origem da vida 
que não chega nunca 
essa orgia sem horas 
que não chega nunca 
essa urgência de espantos 
que não chega nunca  
ao fim 

 
 
 
 
II. 
 
 
Eterna a vida,  
essa poeira grossa 
que se compra no cotidiano 
como um tecido surrado 
e sujo 
que não cobre a pele 
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das dores 
nem aos desejos paga 
o mínimo à sobrevivência 
 

Isso lembra um pouco 
como se fosse 
ontem,  
em preto-e-branco 
o dia  
em que foi atingida 
a perfeição  
das engenharias mais ousadas 

 
de cores múltiplas,  
de ritmos  
insondáveis, 
decidiram a composição da  
minha vida 
entre acordes dissonantes 
pairam  
em par,  
o compasso da dúvida 

 
e os pensamentos? 
e os amantes? 
e os loquazes? 
e os drogaditos? 
e os sambistas? 

 
(a quase toda forma de gente mínima, finalmente) 

 
aos que se notam, pelos rastros 
aos que se perdem, pelos cantos 
aos que se findam, pelos átimos 
aos que se furtam, pelos fundos 
 
(ainda há uma casa, com água, luz e uma janta morna, com mistura e farinha de milho)  

 
 
 
 
III. 
 
 
Casa forte,  
onde a alma dos meus irmãos 
esse vento que balança as cortinas 
tijolos duros e janelas trancadas 
 essa televisão que nunca desliga 
 esse copo que não se esvazia 
 esse filho que não se faz homem 
 esse lixo atômico 
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 que não pára de irradiar tumores 
 
há uma insistência pesada nas coisas,  
que resiste 
ao fogo 
e aos fatos 
 
em brasas,  
as recordações,  
cinzas e ainda quentes 
podem um dia voltarem ao pó. 
 
 
 
 
IV. 
 
 
É preciso  
pelo menos 
viver 
para que 
do lixo 
se possa 
separar 
as partes necessárias 
e deixar seguir os passos 
 nessa calçada da fome 
 nesse sepulcro vazio 
 nesse caminho lotado 
 e que nada reste (perecível ao 
 faminto açoite voraz) 
do tempo. 
 
 
 
 
V. 
 
 
Por que alguém limpa 
(com tanta douta ignorância) 
com panos úmidos  
de lágrimas, bálsamo, detergente 
e de maneira incrédula 
sobe em escadas dobráveis e inúteis 
e passa horas alongadas 
a comparar o vidro da janela 
com a claridade do céu 
se não acreditasse na existência 
de um porvir? 
 



  5 

 

o que faz alguém pegar uma faca cega 
e trocar a água do balde,  
esfregar o pano sujo 
escorrendo suor e selvageria 
em busca de uma claridade 
maior que a do vidro? 
 
 
 
 
VI. 
 
 
É preciso 
pelo menos 
levar o lixo 
para um lugar 
em que se é espanto 
silêncio e contemplação 
local de depósito 
onde me deixo  
 
 
via-me como os manobristas 
que pilotam a pressa 
em vagas restritas 
 
 
 
 
VII. 
 
 
No mais fundo desse poço 
com pedras grandes 
e quase nenhum peixe 
esperava ver a verdade 
submergir sem aviso 
clara, lívida, atroz  
e de tanta exuberância 
 

não se podia pensar 
não se podia pensar tanto 
não se podia pensar incertamente 
não se pensava 
não se pensava pouco 
 

escoaram as dúvidas 
em canais finos 
como cabelos de recém-nascidos 
que restam solitários 
na água da bacia 
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VIII. 
 
 
Todas as manhãs 
acordava com o piano do vizinho 
que insistia nas mesmas notas 

pois se tratava de uma forma rudimentar 
pois era uma porta sem tramelas 
e assim,  
como quem foge  
de sua própria casa, 
e deixa fotos de viagens,  
moedas estrangeiras, 
rastros ainda mornos 

parte-se sem olhar para atrás 
como se fosse possível 
ir além dos fantasmas 
 
à beira da cama  
vazia 
vinha o cheiro 
de restos  
de sonhos 
 
 
 
 
IX. 
 
 
E esse ofício 
de ouvir histórias  
dos outros 
para espantar seus próprios 
algozes 
 
Não seria mais importante 
saber como vivem 
 os condimentos, num sachet 
 as freiras, num hábito 
 as idéias, no baço 
 as moléculas, nas flores 
 
pois assim,  
dançaria até  
a música final 
sem sentir dores nas panturrilhas 
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a vida era esse 
instante entre a ruptura 
e o encontro 
 
 
 
 
X. 
 
 
como era possível 
colocar essa sensação 
corrente 
que parece tão pesada 
nas costas de um rio 
 
e ainda assim 
deixar que a água  
apenas lave 
o que parecia ser 
ferro e infinitude 
 
perdendo o sentido 
entre plástico isopor polietileno e dores  
desvario 
rio da minha aldeia 
 
 
 
XI. 
 
 
vir ao mundo 
seja simplesmente 
viver conforme 
predicam as instituições 

ser pedra  
quando seria pau 
ser pau onde 
nascera pluma 
ser pluma quando 
se morre pedra 

 
 
 
 
XII. 
 
 
Minha vida 

um copo sujo de batom 
um calça sem bolsos 
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um viagem apenas de ida 
um sumiço na trilha 
um pedido de espera 
uma carta roubada 
uma porção de mentiras  
(sem pimenta) 
um proposta indecorosa 
uma recusa indecorosa 
uma vida com cor 
e basta. 

 
 
 
 
XIII. 
 
 
Um dia notei que 
ver câmeras é natural 
cada um tem suas 
paranóias, 
 
alguns 
trocam a cada novo lançamento 
por outras paranóias mais modernas 
 
 
 
 
XIV. 
 
 
Bati tanto no amor com as mãos 

com a cabeça 
com os beiços 
com as sobrancelhas 
com as omoplatas 

que nasceu uma casca 
de queratina e desesperos 
 
o amor de papel  
passado 
todo amassado e machucado 
encontra-se em estoque 
entre restos de conchas do mar 
vive seus tantos pesos 
já se diz 
canceroso,  
louco,  
aidético 
tudo isso é adjetivo para o amor 
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mas o amor é verbo 
como o verbo cavalgar 
que tira da posição 
para transporte  
por mundos ainda vindouros 
 
sem rumos  
o amor rebenta 
 
 

 
XV. 
 
 
Temos uma reunião 
mas as pautas podiam ser as borboletas 
que não sofrem da crise dos insumos 
elas apenas inseminam o pensamento 
de leveza e afazeres imaginários 
 
se a cada dia de desistência 
Pudesse convidar aquele rinoceronte do zoológico 
Para proferir um comentário acerca da Dasein heideggeriana  
Quem sabe tínhamos forças 
Para seguir acreditando 
Que se possa ter palavras perdidas 
Nessas vidas tão encontradas 
 
 
 
 
 


