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Poema deitado

Estes versos seguem tua respiração
tropeçada 
Abotoa teu cheiro nas pregas da minha carne vesga
cai em meus seios
Teus suores pingam meus múltiplos
arpejos trêmulos
afagos leigos
Teu corpo líquido entre nossas bacias
lençóis crispados
Meus dedos correndo tua pele
labareda em naufrágio
teus poros pintados a carvão
tuas chamas adentro
Poema deitado
no perfil dos meus olhos
vapores cercados
traçados dispersos
imensidões de desejo
teu rosto um orvalho
um sonho em ato
em meus dedos.
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Eu sonho com teus beijos faiscando meus pulsos
E corro os olhos pelas valas de um tempo exangue
e penetro com tanta violência teu olhar
que cacos banham teu ombro
enquanto meus dedos forjam tuas dores
e o medo de amor titubeia.
Reproduzo tantas vezes teus olhos que já
não sei qual deles pousam meu corpo
nino o desejo por todos,
e o calor destes versos quebrados em teu gozo.
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De linhas e omoplatas (I)

Ela risca o seu braço entalhado nas linhas dos livros, das árvores, dos 
ônibus,  da  estrada.  Ela  risca  e  segue  o  traço  das  suas  veias,  sua 
imagem  coagulada  na  memória.  Seus  poços  desaguando  em  seus 
poros.  Suas  gotas  de  mar  chovendo  em seus  seios.  Espirala  seus 
dedos e aponta ali uma cratera de sonhos. E segue. 
No  caminho  tortuoso  das  suas  costas  ela  encontra  casas 
impenetráveis, acaricia as soleiras, espia uma ou outra janela aberta, 
cortinas  ventando,  telhados  molhados.  Penetra  um pouco mais,  os 
móveis gemem estrofes brancas, colagens trêmulas, pássaros presos, 
paredes. As unhas infiltram seu dorso, escapa pelos retratos, arranha 
o tempo. Prossegue mais.
Descobre  frestas  lânguidas,  titubeando  naquele  escuro  o  mistério 
alvo. Risca à língua os labirintos, trança na lâmina os ciprestes, e se 
afasta a observar o desenho do seu corpo. E o persegue.
As gotículas diminuem na medida em que se distancia, as pousadas 
menores na sua respiração cortinada, os vasos liliputianos na mesa. 
Seu corpo inteiro mapa.
Seu corpo inteiro  segue,  deita  uma outra  cidade  à  altura  das  suas 
omoplatas.
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Às bolhas às curvas às cores dos teus olhos

Eu quero te beijar o corpo
te pescar a lâmina
te abrir aldravas

Eu quero colorir teu peito
te entornar no leito
e te beber os céus

Eu quero tua boca unida
teu olhar vazante
tuas mãos nas minas

Eu quero que tu queiras o beijo
que tu queiras o seio
que te deito os lábios

Eu quero tua pele adentro
o teu sangue o vento
de tuas palavras

e o que descansa quente 
nas cores mutantes 
de tuas retinas.
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as sílabas das abelhas

nas calçadas

como veias.
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Te afogar num beijo nu
Nu e peixe
Um beijo-ostra.
O que se move ao redor são algas
e elas falam cócegas nos nossos pelos
ouvidos do mar.
Te queimar um beijo que lhe suga o fôlego negro, as guelras, o hálito
a fome 
um beijo que te brasa a língua
e bolha teu olho
e chama teu ar.
Um beijo-adorno no colo
como uma pérola do silêncio.
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Sublinharia à língua seu nome ao peito, 
sobrepondo-me sibilo a tatuagem.
Comporia odes odisseias meles teias a sua pele.
Quebraria células venenos véus infernos na sua boca.
Beijaria sal cisterna cais nos seus rostos.
Eu te amaria os céus do teu silêncio em fogo.
Eu te amaria o fel com meu
hálito brasa corvo.
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Sua boca seus dentes seu halo 
cerdas que coçam meus braços
as noites nos seus dedos em fôlego
a brasa o carvão 
o teu olho 
um corpo fantasma.

  Sumário                                                                10



De linhas e omoplatas (II)

Ele geme entre seus dentes uma promessa de não prometer, ele pede 
que lhe toque, que lhe sopre, que não argila e morada. Ele insiste nos 
teus sonhos, no teu banho, na tua pele encharcada. Ele aponta que o 
ralo, que o falo, que o passado é perigo, risco, vício, que a cidade é 
castigo. Ele lhe protege o cenho, o antro, o ventre, o silêncio com o 
que não sabe dizer, diz. Ele lhe contorna omoplatas com as palavras 
pisadas de uma janela de pó. Mas persiste na guarida, na chuva, na 
terra,  em  que  via,  que  não  lhe  permite  estada.  Ele  toca  nos  teus 
ombros uma distância da chave, e em ausência de nome cinge nuvens 
nos lençóis, e o teu corpo ele esculpe, invade, queima, arruaça nas 
sombras do claro-escuro, ele pende uma vidraça. Ele escreve no teu 
hálito um sonho, um bonde e uma cara com que se cobre o porvir. E o 
céu cai no vermelho, o negro no colo, o esteio no que ela ele assistir.
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Como te tocar de leve se minha veia grita, soca o ar, comprime
Como se calar o baixo se corre nos cumes minha boca-glande
Como se intenso ferve o meu olho no ocre da sua retina
Como que tendão à solta unhando o silêncio nas suas paredes
Como que desenho o som que corre das costas no suor do ausente
Como dar corda na noite nas mãos nos tecidos nus que passam rente
Como me calar o corpo a mente o sonho o tempo razão vela e mar
Como se domar o arcanjo com o fogo em seio o verso o meio a febre

agulha

no anteabraço dos seus dedos.
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É quando calo a essência de tudo em meus dedos.
É que agora é só sonho
e tanto mais ninho e incandescência e fumaça
é quanto mais vela ar e pressão
enquanto mais corpo movimento e poesia
que te dormes em mim. 
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O corpo uma aspa

do tempo.
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De linhas e omoplatas (III)

Ela  conta  os  postes  erguidos  nas  pernas,  alcança  montanhas,  vê 
brejos. A água um rebanho de tempo, sulcando seu ventre. O mundo 
uma janela que esconde o pó. Penteia os pelos negros, pelos dedos 
escorrem as fés. Alcança uma ao tornozelo, dança com ela ao pé das 
veias.  Ele  escorre  nas  suas  costas  e  depõe  ali  estátuas,  praças, 
jasmins de ouro, capelas, paredes, escadas, funda um céu. Sobe-as, 
as vértebras silentes. O ar à nuca ressona, os moinhos fenecem. A fé 
escorre. Do ralo, dos cabelos, o aparelho acorda. Nos ombros suas 
babilônias despejadas e rugas.
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O tempo é isso que escorre
trinca 
que amanhece perene?
o  vestido, a escola, o salão
o tempo uma folha seca 
beijada no caule.
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De linhas e omoplatas (IV)

Cortou uma lâmina da sua boca, a sua chama, a trança que envolve o 
fogo. Nenhuma lágrima no sofá.
Sobre  seus  ombros  pisavam gravetos,  histórias  gentis,  murmúrios 
mal vistos, cavavam o som.
Milhares de linhas de riscos de pálpebras fantasmas.
Soou a campainha, mas já não pensava em abrir. Sempre à espreita 
na janela.
As  crianças  chegavam  da  escola,  os  cães  em  alvoroço,  números 
milhares de rostos gritando, todos.
Sentia uma infinidade de grãos nos ouvidos, como uma caça, uma 
massa, uma rebelião de esperas.
A única palavra que caía, exígua, era partir.
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Uma noite a penas

– Eu quero uma noite com você. Dê-me uma, apenas.
– ...
– Para ouvir teus mistérios, enfiar luzes em teus poros, enganar 

descobrir teu corpo.
Mas  continuava  em  silêncio,  como  uma  mobília  cansada, 

ausente, como uma manhã sobre outra.
– Eu não peço que volte – insiste –, eu não peço que fique, que 

continue, que explique. Não é a tua voz o que quero que ceda agora, 
ouça. Me ceda teus olhos, o instante, a fuga de uma noite, a penas. Sim?

Mas a moldura estanque com vistas ao chão.
– Olhe, não lhe digo que sucumba agora, não, eu peço que me dê 

tuas marcas,  que eu as trace em linhas e colora a dedo tuas fissuras 
brancas. Sim, não lhe direi pretéritos imperfeitos, sãos, eu regarei tuas 
cidades,  porei  bancas,  postes,  fotografias  verdes,  mel,  na  tua  pele 
impura.

O caminho longe, a estrada gasta, a fronte caída. O buraco negro 
cada vez mais falho, vesgo, imita o ar. Sobe pequenas montanhas, pores 
de sol murchados em sutis nuanças das plantas curvadas. 

Teu olhar ocaso sem resposta ou grito, sem esfera ou fome. Seu 
pousar um móvel que balança um nada incomestível e plano. 

– Repito ainda tua aréola nua me cegando o lábio,  tuas veias 
cravos me sulcando o olfato, tuas vestes ralas, pavio feito cama.

Tua voz acaba, tua imagem o cigarro que descansa morto, teu 
olhar poente, duro, uma rasura em meio a um pilão de esboço.

– Uma noite mente, seda, acorda, cala. O teu corpo é passo, o 
meu  tato,  atrito.  Uma noite  é  versão,  carvão  feito  linha.  Uma noite 
mente, deixemos o verso acabar na chama.
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Poema da vigília

Pouso no seio uma rosa, 
um selo, um adendo, um arlequim.
Sonho a noite,
a estrela me diz 
deserto, tu já és o porvir.
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Esse poema sucumbe tuas costas
encosta tuas ondas
espraia teus cílios

esse poema te beija o céu
te chove os lábios
deságua tua foz 

esse poema 
veneno, picada
te suga o verso 
anverso 
do teu toque.
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Quando sua boca mordeu os vales das minhas costas não quis 
estar em parte alguma senão no abismo dos teus caninos.
Quando tuas mãos, uvas, pisaram minhas vinhas, meus lábios 
senão taça pra tua saliva.
Quando teus potes d’água coçaram meus pés, debrucei-me e 
bebi teus mamilos, tuas vidas, teus gemidos de ave.
Quando caí em teus olhos rasguei tua retina e colori as paredes 
da minha pálpebra de garras.
Voamos sozinhos em mares e margens.
Marés de cidades, lavouras, águias. 

Teu lábio é nuvem. 
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De linhas e omoplatas (Final)

Caminha para a janela e cola o olhar às entranhas.
Busca um enredo para si, personagem, verbo, alegoria, o que for. 
Mal vê carros.
Remove  dali,  entranha,  diamantes  postiços,  raízes  caluniadas, 
postes mortos e cose na usina dos meios-fios as meias-vidas dos 
poros, das palavras, dos becos interrompidos.
Rega aos poucos as paredes do próprio intestino com flores recém-
colhidas, que morrerão com o sol. Neste momento é só ela e ela está 
só, narrando historinhas para um sono perene, quiçá de paz, crivado 
de esperas epitáfias, que sequer de enfeite covas.
A chuva ameaça, os carros, a própria brisa que lhe pisca à retina. 
Todas as imagens resvalam longe, nos planos negros, postes à rua.
A noite veste-se verídica. Não há sonhos, de imensos e ilusões. O 
passado  de  agora  revolta.  Não  pesca  uma  imagem  contínua, 
certificada de tempo, espaço, pele. Pra que lhe serve a vidraça? Seu 
olhar é que embota. O resto é nítido.
Como se tocasse o breu, a angústia, as linhas da janela. Percorre o 
itinerário que lhes é prometido, à beira do céu, a balsa do inferno, a 
ilusão do porvir na poeira do vidro. Reflete a bruma. O mar e as 
margens  são  uma  só  cratera  pisada,  desenvoltos,  nus,  sem 
membranas, dispersos no sexo, apurando o orvalho, onda falsa.
Todas as linhas, ou omoplatas, caçam um ponto, senão uma curva.
Um pulo dali para a morte.
Abre a janela e depõe-se, poesia bruta.
Não há mais corpo, por fim.
Pendida, uma escápula de silêncio.
Ao chão, um escapulário roto.
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As paralelas dos corpos

A pele vibra, o sangue acua
A boca geme, a palavra muda
Os dedos correm, prematuram, desfalecem
Caem numa estrada sem setas de gozo
Os atalhos bifurcados sopram pântanos

A pele queima
As unhas cortam
As facas refletem

As janelas na sombra
O xadrez na taça
O vinho na cama 
O ar por dentro ressona uma canção sem língua

Os azulejos sustentam todo o prédio
Lá fora, o asfalto some.
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Pontilho versos no teu hálito 
Chuvas quebrando a rima de tua boca
livres, brancos, sugam os teus olhos
as pupilas do meu gosto.

Corro por tuas costas como ilhas
arrancando ao leve toque areias, gotas
de teus poros místicos.

Minha boca traça um rio espinha afora
calculando teus poços, larvas, folhas
entre os meus dentes pouso seus gemidos
entre minhas mãos, teu corpo.

Treme em tua língua meu silêncio,
arredio e quente
cometido e líquido,
oscilam as tuas cordas em minha louça,
um corpo de cacos pretendidos,
um verbo no avesso
e uma mão, sorrateira, descansando o dorso.
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Minha boca como uma lavoura sutil

deitada em teu dorso.

Tuas mãos pequenas pupilas

colhidas da noite.
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Pequenos fins ou Uma canção de desapego

Quero cobrir-te o rosto de adeuses, riscar nas linhas de tuas maçãs 
pecados nunca inclusos, roçar tão de leve tuas resistências e partir 
tão suave teus soluços de infância, tuas queixas dormidas em becos 
escuros, tuas angústias franzidas em velas de alecrim, tuas ironias 
frágeis,  oscilantes,  os vãos dos objetos caídos de teu colo,  como 
pérolas no leite, folhas secas no outono, feito camaleão na tua pele 
escorregarei  baixinho  despedidas  bem  sutis.  Para  que  não  te 
apercebas do sono vívido e do calor solitário que a madrugada traz, 
o frescor inválido mas frescor, a luminosidade que às vezes a lua 
veste,  tão  sorrateira  correrei  tuas  veias  como  um  rio  que  vigia 
esperas,  comuns  lírios  pregueando teus  cílios,  como madeixas  te 
soprando o dorso. E não verás em meu rosto teus olhos fechados, e 
não  terás  imagens  nem  poesia  nem  noite  senão  uma  lembrança 
apagada e insônia. E mesmo quando, por último, te colar os lábios 
derramando fins em um silêncio gordo, não ouvirás nem leve o meu 
sussurro mudo gritando aos urros a falta de aldravas, cairei à porta 
exausta
de desapego.
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A amante

Então ela disse a ele:
(Estavam num quarto comum de hotel.)
– Eu não quero que diga nada. Eu quero que se desvencilhe do 

que te prende a mente e deixe o teu corpo comigo. Solte seus maxilares 
e  deixe  teus  lábios  descansarem  um  pouco  do  que  o  mundo,  os 
singulares, os apegos lhe deixam. Não, eu não só não quero, como isso 
é uma grande ordem. Mas não entenda assim tão forte essa pequena e 
única  amarra  que  ponho  em teus  olhos,  desassossegue  teus  punhos, 
largue à cama os teus conceitos, isso, que te fazem humano. Quero-te 
líquido, límpido, quero te despir sem anseio. Não, não há relógios, não 
olhe,  dos teus sentidos eu quero nada,  um mergulho pense só nisso, 
nesse corpo de plumas abaixo e sobre teu peito. Desfaço esses botões 
não como quem te arranca vazios, antes te sopra ares quentes, sim, solte 
estes teus dedos, deixe-me que com eles falo só. Vejo a poesia dos teus 
pelos darem ritmo às balizas do meu toque, canto, arremedos de fios 
percorrem agora teus  calcanhares,  teus  joelhos,  o escombro dos  teus 
cotovelos, o nicho de teu umbigo. Descobrem-se todos cassinos no risco 
que minhas mãos, sim, cala sem te calar, fecha os olhos sem trancas, 
não fuja, deitado meu dente te invade mamilos, portas, tendões. Uma 
chuva  inesperada  e  distante  aproximo-me  de  teu  hálito,  deixe-o;  na 
morada de teus vulcões entro só, permaneça, não mais, me deito larva 
em tua boca, corroo agora teu ventre, tuas emoções seitas ali, derramo 
tamanhas guelras num rio que te me faz estiagem, inundo-te pelos e 
peles,  pelas  frestas  sulco  cais,  inauguro  ilhas,  portos,  pequenas 
montanhas que sobrevivem as minhas águas, que peixe te fazes manso e 
o que te envolves é senão liquidez de tato e miragem. 

Abandonou seu corpo e deixou teus olhos no teto.
(Estavam num quarto comum de hotel.)
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Procura meus rasgos no que de imagem construo
Procura-te aberto no que de arremesso lhe firo
Eu sei de tua caverna, sei de teus escuros, sei de teu próprio riso feito 
                                                                                                 [mortalha
das penas podres das tuas asas caídas e revisitadas
Sei mas não as saberei mais assim como ninguém
O que pressinto é que te sabes vivo e que não raro acordo
como se lençol, alameda, babilônia, céu, terra, água, fome.
Sei de teu olhar e presumo tuas direções
E te vendo a minha retina te vejo espiar
Sei de tuas minúsculas, teus véus, bebidas, pássaros
Teu vazar meu verso
E quando pico alto
epiderme 
tálamo
O teu sangue, a linfa, o suor, o cílio
fundam
sem saberem de si
territórios bastos.
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Há no teu ventre um colar de percalços
tecidos à pele
um anel de silêncios
escapulados ao colo
brochuras avessas ao chão.

Há nos teus olhos uma cilada de brincos
um labirinto de teias
um penhasco de cores.

Há no teu mural de semblantes
soslaios de adornos.
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a noite como uma menina dormindo
de olhos cansados
vendados, os sonhos debruçam-se
como cílios
mirados, os véus sobrepõem-se
como imagens
tombados, os olhos escorrem
como nuvens
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calos golpeiam os verbos de insistência
cálidos caem pérolas no musgo
caninos coçam a língua de prazeres
calmos saem os urros da linguagem
de minha boca, os pós.
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Te apraz meu devir
O teu nome no monte
o meu selo pendido
Me arranha em prazer
Soa o céu, são os ares
o teu sino arruaça
fenece
teu braço
melodia
em que canto.
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Cor relíquia

Tenho a sebe de teus olhos, 
a rede de tuas malícias,
o avesso de tuas camadas,
a carícia de tuas relíquias.

Tens a cor da minha retícula, 
a dor do meu desapego,
a flor da minha película,
a haste da minha retina.

Temos o chão de nosso abandono.
O são do verbo profano.
A língua de nossas cantinas.

E o vinho o sonho o tecido
têm o nosso incessante pingente
de partida.
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azul

Tuas bocas caindo no colo

como galhos do céu.
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Um nó

Um brinde de lanças ao corpo
Um toque de lábios nos poros
Uma fagulha de unhas nos olhos
Um coser de arrepios no leito
Um cobertor de risos nas linhas
Uma amarra de camas nos dedos
E nós.
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Desertos

Teus olhos desertos de areia
os pulsos de seitas
os lábios de oásis.

Tuas mãos montanhas de leitos
retinas de sol
tuas égides de pele.

Sob os céus uma fresta coberta
um soslaio
um silêncio

um deserto 

de grãos
de miragens e pós.
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Semblantes da linguagem
 
As ruínas de tua língua descobrem aldeias na minha pele.
Varro as soleiras de teus arrepios com o hálito de minhas janelas.
O vento que nos cobre veste os verbos desinibidos das nossas mãos.

Somos sons gasosos,
frestas vesgas,
papiros virgens
em um chão de hieroglifos. 
 
Eu rasgo de urros
a língua de tua mudez.
 
Eu bebo os sulcos as valas os vãos
deito o terreno
espadas e arcos e balas nos dentes
eu fruto salgueiro aldrava veneno
água
meus lábios sulcados nos vãos das vidraças
eu silêncio
o portão
o jardim
a estrada.
 
Caminho leve seus ombros nos lábios titubeantes
Ouço rangerem mobílias na sua pele
Minhas unhas descascam telhados no seu dorso nu
Eu sinto brejos sacudindo-se nos seus poros
E sopro ao pé das tuas montanhas de eco 

uma lareira.
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Uma canção de natal ou Uma versão de dedos

Suas  mãos  acomodaram-se  assim,  mas  não  se  conheciam. 
Admitiam-se  entrelaçadas,  uma  sobre  a  outra.  Adquiriram  a 
empáfia, diriam, de porem-se uma verso no anverso da outra. Suas 
linguagens  advertiam as  luzes  de  que  o  mundo  não estaria  de 
volta. E de que o mundo, nas preces, estaria escondido numa fita 
de  cetim.  E  de  que  as  unhas,  relegadas  ao  dorso,  cantariam 
canções de apego. E de que o dorso, num trenó de fatos, correria o 
mundo. As luzes justificavam as bolas de que a neve é um líquido 
com um casaco de peles. E que as peles são frações das gotículas 
dos dedos. E que os dedos, entrelaçados, reconheciam o toque. E 
que o toque, trote de anseios, cairia de ilusão como uma bola de 
neve. Mas que nasceriam cacos, de luzes e mundos e neves, bolas 
de vidro em árvores de diferentes verdes e plásticos, águas nas 
luzes de diversas nuvens e intervalos, bocas nos pratos de diversas 
misérias  e línguas.  E assim,  estranhas ainda e ainda de toques, 
acordariam das nuvens de pós as palmas e dorsos, entrelaçadas 
numa canção de inverno no verão, numa versão de dedos.
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Atrás das montanhas, dos prédios, dos rumos

Ora teu queixo ora teus lábios se punham nos ossos
E não pôde ver as pequenas noites 
metamorfoses de íris

Corriam teus olhos montanhas longínquas
nos dedos cabelos
nus rastros escuros
E não notou a chuva aparada nos cílios

Tuas pálpebras deitadas
sem rumo
sem verbo
retinas meus gritos
E não soube me ver desp(ed)ir

O teu sono meu olho aberto
O teu chão meu espasmo
O teu medo meu labirinto tão cego

Minha língua suspensa
Meu olhar sob o vidro
Meu intervalo

O horizonte afagou uma nuvem quebrada de brejos.
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Sturm und Drang

Insônias sem silêncio são ondas de vidro contra os olhos
Noites não sós são rebentos presos na janela
Represas nos cílios
Unhas desenhando chuvas no embaçado
Uma prisão de cortes, soltos na alma
Uma prisão de mortes, paralelas
Uma cisão de tempestade e ímpeto, trancafiados.
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Pequenos mundos caóticos (I)

– De que te cansa, ele pergunta.
– Da renitência. Do proibido que é desistir, murmura ela.
– Eu não sei o que te dizer.
– Não diga, sustém um grito.
– E te deixar assim?
– E me deixar como?
– Não sei.
– Não, não sabe.
– Quer alguma coisa?
– Um chá?
– Gelado? Ele pensa um pouco tarde.
– Me traga  um poema,  uma pequena epifania,  ela  pensa um pouco 
exausta.
– Desculpe, respira.
– Não é o pouco, é do que o pouco anda.
– Por todo o corpo?
– Por toda esfera, mente.
– Não é você que está aqui.
– Você está certo, sorri de um terno morto.
– Então vá embora, ele.
– Você não devia ter aberto, chorando, sai.
– Vem, desculpa-se.
– Eu percebo as coisas tanto.
– Não lembra.
– Eu faço o que, espero que ocorra? Tenta.
– Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei o que eu preciso 
fazer, gasto.
– Sustenho tanta imagem, tanta premonição, tanto pássaro, devir, vai 
até a janela.
– Vamos, diz.
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–  Há  nuvens  quedando  desejos,  trucidando  juízos,  resgatando  uma 
transgressão de fotografias e pervertidas zombam do ócio, oscilando 
palavras  sutis,  elas  mentem,  elas  julgam  por  trás  dos  tons,  elas 
constroem  molduras  de  madeira  que  dizem  de  vidro  que  dizem 
aderentes  que  dizem  chover.  Há  telhados  podres  sustendo  um  céu 
nobre, de musgo, cimento, barro curtido, prometem vis quedas, juízes 
gnomos, surrar as paredes, vencer azulejos, viver de poeira, de vento, 
de instante. Há fios circulando, gemendo prazeres, cobrindo perfumes, 
promessas, pecados, e mentem também, e calam seus medos, desvios, 
seus meros, interrompem a lágrima, que jaz petrificada nos seus cílios 
espessos,  eles  cerram  a  retina,  eles  mastigam  o  frio  e  engolem 
angústia,  e  descaradamente  gargalham.  Há reflexos  nos  postes,  nas 
janelas,  nas  pias,  frinchas,  nas  alianças  pousadas,  eles  gritam,  eles 
falam, eles não medem absolutos nem nada, eles dizem verdades, eles 
inauguram verossimilhanças e amontoam cidades de nu, e assim eles 
cospem, das praças, dos filtros, das alamedas pequenas, águam mundos 
caóticos, colhem tecidos de diversos brancos, até aqueles que não são a 
olho nu, eles refletem os buracos mais feios, mais fundos, mais negros, 
as imperfeições das cutículas, os pelos podados, as tiras nos seios, os 
lábios, os freios, as rimas mais pobres, os enredos, escuta.
–  Eu preciso que vá, vê o chão.
– Você precisa de teto, ela.
– Você está cansada, afasta-se.
– Você está nu, soletra.
– Nós não.
– Não, é verdade, à porta.
– Não olhe pro céu.
– Não olhe pro chão.
– Não me diga o que fazer.
– Não te digo mais nada.
– Não, diz.
– Bye.
– O seu mundo é caótico.
– E os teus?
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– Por que você sempre faz isso?
– É você quem não me deixa sair, bate a porta.
– Eu não vou mais abrir, grita de dentro.
– Você mente.  Você não sabe o que diz, lamenta, tropeça, engasga, 
volta.
– Eu te amo, tranca.
– Eu te mato, pedra.
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Pequenos mundos caóticos (II)

– eu não estou bem de novo, tentada, ela disse.
do outro lado silêncio.
– você ainda não está falando comigo?
silêncio.
– foi por causa da porra daquele vidro quebrado? você quebrou muito 
mais coisa em mim e nem por isso
ele desligou.
– eu te odeio porque você me faz ser pior. é por isso. você me faz comer 
terra preta, grão de rima, lixo bíblico.
talvez um suspiro.
– você não precisa mesmo dizer nada. você precisa comprar a miséria de 
um cão. quiçá um picasso. 
um cinzeiro, uma garrafa, uma espera de vidro no chão.
– você não tem um pudor pra atirar no teu chão preferido? por que não 
vem aqui e não quebra a minha cara, heim? não destrói o que não te tem.
talvez beatles. 
– você tá no mesmo barco que eu, por que não para de olhar pro fundo 
esperando que fure? caia ao mar, se atira, morre cego de sol
talvez choro.
– então eu vou falar do que me escura.
talvez nada.
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Pequenos mundos caóticos (III)

–  o  que  me  escura  é  vesgo,  é  tormento,  é  uma  cratera  amante  no 
assoalho. é muito bom que você escute bem isso, porque talvez isso 
bem te levante, te interceda, te desejo até deus. o que me corrói é isso 
que eu faço que eu digo que eu rasgo de verbo de tecido de mente, é 
essa roupa suja, seu perfume gasto,  sua voz enorme,  que é mancha 
quando justamente me ouve, porque eu sei que é no meu dito que estão 
tuas cordas, tuas linhas, tuas fissuras de pele, tua cortina amarela. não é 
mais sol o que entra nesse teu cubículo vestido, porque sabe que tudo o 
que digo é teu nu, é teu ventre, é tua miragem avessa que apalpa teu 
tato. o que mente, o que mente, o que mente é a minha linguagem, a 
minha renitência, a minha mesura. rejeita a pátria de tua dor, sua esfera 
nos vasos. eu não quero te tirar daí, eu não quero te mudar de nada, eu 
não quero te criar coragem. eu te sou  o caos. o que faço aqui nessa voz 
é te despir o sexo, recusa a minha língua e te recusa os mundos, todos 
os teus fantasmas não são noturnos nem bêbados nem insanos nem 
versos, são na tua carne crua. abre tua boca, abre teu clero, abre a tua 
in sa ni da de. e me atira da primeira porta que não for ausência.
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Pétala 

a noite um olhar descoberto

como uma pétala 

no escuro.
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Pequenos mundos caóticos (IV)

ele desatou num choro explosivamente calado, que expurgava todo seu 
sangue à face, toda sua alma à cara, todo o seu verbo a sal e discou 
como se arrebentasse todas as caras dela e toda ela mastigada e vil foi 
despejando entremeado de dente  na voz rouca  que  ela  acordou,  de 
navalha  foi  rasgando  palavra  que  nunca  tinha  que  nunca  viu  ela 
assustada não tinha espaço pra bolso, pra trote, pra alfabeto e ele vinha 
de tanto lugar que não saía exatamente coesão mas um som estúpido 
outrora agora escancarado, cortado, crescendo podado de ira que era 
extremo  e  intraduzível  sequer  inteligível  sequer.  na  sobra  de  um 
escarro da música que agora saía da sua língua que não queria calar 
embora  respiração  fizesse  parte,  e  uma  parte  trucidada,  partida  em 
pedacinhos como uma gelatina ao chão, na sobra de um escarro da sua 
língua ela gemia de medo não de pavor não de histeria não de explosão 
e som e cuspe, era como se sentisse adesivo na pele o amontoado de 
línguas dele sulcando os vãos da sua própria garganta, que era dele e 
que  era  ele  a  corda  o  ácido  a  incidência  de  organismo  no  corpo 
daquela poesia era o som, era um poema como um feto ressequido, 
como uma estrada negra num amontoado de noites e uma palma na 
solidão de dedos sem tato, sem transição, sem fôlego, sem calma, sem 
isso não saberia se. ele poderia parar agora que ouvia dela seu silêncio 
mais morto mais carnívoro mais gêmeo do teu que era doutro susto 
doutra mancha doutra mas ela não sabia disso, ele não sabia o dito a 
letra o risco pra começar a dizer da morte e da outra a vida que queria 
a morte que daria o crime que seriam o tempo que cobria o pó que 
cairia a memória. que há
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Coágulo breve

sonhos inspetores atacam os olhos por trás das pálpebras sangradas

cheias de pó 

coagulado
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Pequenos mundos caóticos (V)

– Já faz tanto tempo. Está bela.
– Sim, anos.
– E
– Sem questões de praxe.
– Há tanto o teu sorriso meio
– Me diz da ausência.
– Um tempo repleto de faltas, que é do que somos, pequenos répteis, 
rastejando em sonhos ausentes.
– Às vezes acho que somos um.
– Às vezes não.
– E teu chão?
– Vários tons. Teu céu?
– Diverso.
– Disperso.
– Tem mais verbo agora.
– Mas um trânsito. 
– Perdido em linguagem.
– Talvez. E não temos mais terceira pessoa.
– Não temos.
– E parece que foi ontem.
– Foi.
– Parece decepcionada,  caída tua ira de olhos,  aquele mormaço da 
distância. Onde está?
– Buscando o que te resta em memória.
– Por quê?
– Nós somos um. Por que te afasta?
– Só me aproximo.
– Por que te move?
– O que sente é falta?
– Não te incomodo?
– Não.

  Sumário                                                                49



– Não diga isso. Não me entenda. Não me deixe só.
– Não chore.
–  Nunca  te  disse  nada  de  olhos  secos,  de  corpo  rente,  de  dentes 
limpos, de mãos lavadas.
– Este é o pior de nossos diálogos, de nosso enredo, de nossa língua.
– Eu não quero te ouvir em voz,
– Perdi-me de silêncio.
– te tocar em branco,
– Sou do teu tom, tua intempérie, teu musgo tinta.
– te velar o corpo.
– Cobri-te.
– Onde os vidros quebrados, os móveis em pó, os copos untados, os 
nus  alagados  em teus  olhos,  o  verbo cratera  solta  no  assoalho,  as 
cidades enterradas em tua pele, os mundos desordenados de teu oco?
– Memória.
– Adeus.
– Adeus?

  Sumário                                                                50



Pequenos mundos caóticos (VI)

–  eu tenho medo das borboletas escuras.
–  aonde retornamos?
–  quando  se  desesperam  nas  paredes  encardidas,  nos  cantos 
esquecidos sujos, muitas  vezes nos tetos sem laje, aquelas  ripas de 
madeira entrecruzando-se, as telhas nojentas de musgos, os números 
pingados ali nas noites frias. As borboletas escuras vinham e era como 
se eu fosse o próximo concreto com o qual  se espatifariam,  e  iam 
então morrer na minha pele e coser com seu pó de asas o meu sentido 
tato  e  para  sempre  desbotariam  ali,  nos  pelos  pequenos  de  meus 
braços, no pudor quente do meu pescoço, acabariam ali a metamorfose 
nas minhas omoplatas que tinham medo do pó, das asas desesperadas, 
do voo perseguido, um voo como um animal numa caçapa, como um 
animal  num azulejo  solto  da  sacada,  como  um animal  perdido  no 
reflexo das próprias unhas, como um animal solto no escuro.
–  não  é  um retorno,  não  uma  volta,  reminiscência,  contudo.  é  um 
passo  à  frente  cega,  um passo  por  cima  dos  prédios,  num mundo 
revertido e  longo, como se os olhos pregados num espelho a meio 
caminho entre o céu de fios postes janelas e um chão de meios-fios 
asfalto buracos, é como se o que se visse fosse o alto mas o que se 
pisasse o chão, é como se os planos todos caíssem num passo falso, e 
logo atrás outra mas uma surpresa doce como uma poça d’água sem 
cor  só líquido janela,  como uma nuvem que é uma pedra chutada, 
como uma formiga pisada que é um pedaço de azul, é como um giro à 
morte de uma borboleta escura.
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Do vento versus 

De mãos de olhos de armaduras 
a postos
impostos numa areia
em poço
e não saber o que fazer da bruma
admitida miragem 
e dos pés áridos
inadmitidos imóveis

senão te sentir em rastro
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Móbil

Pregueada no tempo
desenvolta em cenários
deslizando nos móveis
quando correm os olhos 
parados

a tua imagem caída
camuflada silêncio
nas horas
estancadas memória 
movediça.
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Fatia

o tempo, as fases, o móvel, a neblina, 
a melancolia uma dor morna,
estendida, 
que uma saudade onírica,
uma ausência estranha porque extravia,
um relicário de sabão caído num aquário sedento,
uma peça assistida,
uma nota, uma cor,
um pedaço calcado de epifania.
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Pequenos mundos caóticos (VII)

– Exaustão não é nada diante disso. Teu berro malogro é por isso.
– Você não sabe de absolutamente nada.
–  Não  estou  dizendo  que  sei.  Estou  dizendo  o  que  vejo,  que  essa 
carcaça pingando nas suas mãos, esse riso mentiroso na ponta dos seus 
olhos, veja os furos consagrando sangue dos teus impulsos. Te irritas e 
perdendo a calma, o cuidado.
– É que não sabe de absolutamente nada do que arfa onde achas osso, 
não conheces a mínima parte dessas unhas que não crescem quietas, 
duvidosas, isentas. Há inúmeras trancas na minha língua que nunca te 
apeteceu falar.
– Eu prefiro sim recusar esse cuspe, que seja verdade, que seja sadio, 
imundo, vão, o que for!
– Inventa uma outra fresta, procura essa estúpida espinha e escora seus 
abismos, debruça quantos véus achar que tem bastantes e desapareça 
detrás das suas portinholas. Ante suas celas antes meus impuros.
– Você não sabe absolutamente nada. A única coisa que sabe é julgar e 
nisso me atirar cacos pra que eu só os faça espelhos. Já não tens mais 
um gozo arquivado na pele, já não tens mais um monstro pendido da 
manga,  já  não  tens  mais  absolutamente  nada  que  cair.  Já  te  foram 
motivos de queda, pincéis, alamedas, não tens uma janela que olhar, 
que estrago, que escassez de semblante.
– De quem afinal falamos, ora vamos, enfrenta, já que tiraste a veste, 
intumesce esse pulso, alavanca teus dentes e os finca onde achar que 
não me quedas, onde achar que me cala, onde achar tua dança.
– Não é dentro de ti que me encontro, antes aí me expandia quando 
tinha caça, presa, fome, aliança. Não há aqui entre absolutos um nada 
que te funde um condão.
– Fecha agora todas as tuas bocas, as palavras que daí molham não se 
prendem em nenhum arame ao sol, aqui não há castiçal, não há velas, 
não busca uma luz que esconda teus tons. Aproxima enquanto tens essa 
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falsa  coragem  que  nunca  alcançou  teu  perdão,  minha  culpa,  nosso 
hálito. 
– Acha que na sedução não me aplacas, pois não conhece nada do que 
fui quando te estava. 
– O que você está dizendo? O que você está dizendo?
– Aonde os teus incessantes espinhos, uma vida de dardos e agora com 
medo,  vamos,  pergunta,  questiona,  lapida as verdades,  toca  o corpo 
agora que nunca foi tão nu.
– Essas são metáforas sobrepostas, ilusões paralelas, você não sabe de 
absolutamente, de nada.
–  E  as  recorrências,  não  sei?  As  imagens  perdidas?  A  amostra 
embutida, o avesso pessoa, não sei? O cansaço lido, não? A linguagem 
de tua figura? Vamos, não perca o nó desatado. Toma o tecido dos 
dentes, descama.
– Eu não sei mais nada do que você está falando.
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o teu rastro me assinala 

como um amontoado de telha

como sombras, musgos, raios

quedas folhas cócegas 

cantam por baixo dos pés.
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a noite termina

com lâmpadas acesas

como uma ausência 

à porta.
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Na voz das janelas

Eu posso te tocar o lábio, te soprar o olho, te rimar a face
Eu posso te sonar a espera, te afinar a busca, te entornar a ordem
Eu posso escandir teu som, libertar teu verso, rasurar sua língua
Eu posso entupir de letra toda a partitura de seu gozo cru
Eu só não posso esperar as portas ritmarem ilesas os verbos das tuas mãos
enquanto
o vento morre gasto nas outras janelas.
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correntezas

aonde esse corte inacabado
essa astúcia de não presumir
as margens do abismo quase a se beijarem

aonde cai essa espera
de que lado vertical deita esse medo
o escombro o movimento
a luz a sombra o transvio

aonde esse ponto de fuga dos dedos
a alma deitada de becos
por onde o riso do traço
o descanso sardônico o aterro
a montanha o mar a revolta
o devir de todo seio

em que onde a guelra do peixe
o cílio círculo cumprido
no desfechar dos parapeitos

de onde a água do vento
desse ar que corre esteio
desse tempo que acama lençóis 
desordem mormaço estiagem 
de onde em onde leito.
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Breu 

Algo com que turvo
Com que força
Escuro e léu
Rasga com que pinça
Com que broto
Piche desintegra
Uma flor negra
Com que rega
Sepulcros no céu
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Agora,

há tantos postes tateando a ausência

como pelos na superfície dos gestos
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Apologia aos ombros

Os ombros estão sós

Insanos abdicados, pós

Os ombros são nus de vento.
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Num disco banido

Sentado ali, como um disco cansado e desavisado do som. Os outros 
móveis respeitando o seu silêncio pendido nos ombros, nos encostos, 
nas hastes como pós perdidos de si. A rua do outro lado da parede, 
jogando vidas ao tempo, gritando pressas, instantes sós, em amarras. 
Na cozinha um pingo d’água atrás doutro, numa canção de ninar a 
uma  busca  ilusória,  a  um  amor  desistido,  após  outro.  O  som  do 
quarto era frio, parado, lasso, acuado, perseguindo uma sombra de 
gato, no escuro. A porta queixava um arranho, a janela um baço, a 
lua um véu. 

Mas ele muito capaz ali,  à espera.  Não pensava,  não. Não queria. 
Desejava tampouco. Mas sabia do a qualquer momento.

Foi quando ela entrou. Passou os dedos nos móveis,  cantaram, foi 
rude. Da rua a água nos pés, tirou do cílio as gotas, ceifando no chão 
ranhuras  pisadas.  Na  cozinha,  violou  a  sequência  dos  pingos, 
cremou-lhes o contato escasso de peles, jorrou da torneira paixões 
devastadas  e  líquidas  e  deixou-as  pecando  o  silêncio.  No  quarto, 
arranhou  as  paredes,  faiscando  nas  unhas  a  tinta  branca  de  gelo, 
rasgou um sorriso e aproximou-se dele. 

Ele ali, incapaz. Girou o seu corpo a sua voz os seus poros com o 
hálito  que  fundia  atroz  nos  seus  dentes,  ensaiou  canções  com os 
dedos, sem tocá-los. Ele ali, de uma capacidade involuntária, inválida 
e  infeliz.  Mas  o  seu  corpo  arriscava  aplausos,  como  um espinho 
arranha  canduras.  Já  não  poderia  dizer  o  quanto  daquilo  sonho 
quando ela entonou no seu lábio a ponta vermelha da sua unha de cal, 

como uma agulha pródiga num disco banido.
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Àquele corpo que cai

Àquele corpo que cai como um pôr de sol banido, como o último raio 
infiel  que beija a  folha recém-morta,  como matizes  da pele da terra 
benzida para o breu sem prece.
Àquele corpo maldito, quebrado, rarefeito como o céu de uma única 
estrela, como o amor negado das nuvens deixadas no segundo plano do 
negro, como o cinza baixado no ar entre o olho e o cinzeiro.
Àquele corpo estriado, mantido, cobalto, criado sob asas de pós, como 
uma  lua  programada,  como  uma  noite  sustentada  pelo  silêncio  que 
escorrega numa madrugada de gelos.
Àquele corpo passageiro, gemido seco, trêmulo, suado, refeito, como o 
orvalho gozado e estendido na ponta dos leitos.
Àquele corpo acossado, sólido e armado que cumprimenta a manhã, 
como a janela semifria que espera pra sempre, como a flor, o chapéu, a 
covardia, o passeio que se esquecem de rir, como o trânsito soprado nos 
poros ainda desacordados e iludidos do bem, como o amarelo guiado, 
sedento e arfado com que o sol não responde.
Àquele corpo expandido que, em algum momento assistido, é um túnel 
no buraco estrondoso da luz.
Àquele corpo que cai, como uma voz de veludo no torniquete da vida.

  Sumário                                                                65



Passeio

A tua voz é uma sola presa

num beco de sílabas mudas.
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poema-si

no osso do verso

um cinzel
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nós sós ombros

Calçadas nas rodas avulsas dos braços
há uma gota de noite
uma lua de mosteiros
e uma corrente de nós
descompassados
pisando as horas dos corpos
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poema escuro

Os passos rindo qual becos

inundados de ilusão de sóis
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O homem dos intervalos

deslocado do mundo, uma luz engastada da sombra, uma madeira 
repercutida no vácuo, o vão do abismo

Todos os lados  da madrugada estancam a tua ausência,  com o 
medo, o frio, a cor da estiagem na carne nua. 
Todos os acordes da cidade caindo num dia em que o teu nome, a 
tua língua, o teu signo tatuavam uma queda e outra. Uma queda e 
outra.  Um  pneu  e  outro.  Uma  voragem.  Sons  insones.  Eram 
montes  de  uma imagem moída.  O resto  embalado  do riso que 
escapou da falta, o movimento círculo pendido no travesseiro da 
mesa a saia. O peso do meu escopo, a raiva. O meu mundano o 
meu  vacilo  a  tua  mecha.  Colchão  desnudo,  frestas  parcas, 
ponteiros largos, unhas, não. não. não. 
O mundo bate as janelas das horas, freios.
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A fúria do movimento

o mundo coça leve lá embaixo
lá onde a cidade mastiga e dorme como placas furiosas

o organismo de um material elétrico é o sono daquelas luzes 
daquelas casas daqueles olhos
despejados
vista
do universo a cidade é ainda menos
tantas multidões de órgãos trotando o líquido 
tanto fôlego
na fúria do movimento
simulado
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Intervalo

eu posso apontar a parte de mim que te perde,
o vão que de mim se consome,
a mão que do teu ar ressona

eu posso emprestar a dor que do meu olho sobra
o canto que do meu lábio morre
a voz que é silente nas horas

E dessa ausência que é carne, calar.
E desse tempo que cai,

engolir.
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Pescas 

esgotar no teu olho
uma banheira de verbos
na língua
uma chuva de telas
em branco
na palheta de teu dorso
colorir no teu riso
um pedaço de devaneio
nos dentes
mordidas de espaços
no vulto
das linhas que escapam
do corpo
arremessar nos teus vãos
escandidos de pó
um beijo de escândalo
um gosto arranho
sussurro bruto
e iscar a suspensão 
do avesso 
do teu Outro.
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A costura dos braços no sono

Eu procurei  os  teus  braços  enquanto  o  sono cobria  minha  ira,  aos 
montes, escalei  as esperas detidas em pelos e ritos, o teu corpo era 
líquido  qual  chuva  numa  telha  longínqua,  e  enquanto  rasgava  a 
memória, sua face caía perdida, só os teus braços detinham a neblina 
desse sonho chuvoso. E eu sabia que estava dormindo, eu sabia por 
que nos havíamos deixado e era por isso que não havia gritos, não 
havia  dor  e  nem  uma  saudade.  E  nesse  emaranhado  de  dedos 
entrelaçava sua vida,  giramos as nossas escórias,  um no outro uma 
camada de músicas,  eram aqueles discos antigos, de quando sequer 
nos sabíamos, e os teus braços me apertavam tanto que era um amor 
que eu nunca saberia e em nenhum momento dessa noite desacordada 
eu disse o quanto as paredes são frias por dentro, o quanto o silêncio 
me  apetece  e  o  quanto  eu  não  te  queria,  não  joguei  pedras,  não 
arranhei arames farpados, não segurei minha alma no colo entre cães 
vigiando a verdade, meu corpo era quase os teus braços descalços, não 
fosse o meu nu a cobri-los. E eu ainda não soube exato quando foi que 
despertei enquanto o teu braço costurava meu corpo no dia. E eu ainda 
não soube se sonhei ou se disse, mas me parece que minha voz não 
conhecia som e nessa necessidade enorme e com tanta imagem detida, 
a sensação que tive era que meu verbo era água e teus braços, peixes 
nessa língua. Eu ainda não soube se estava com ouvidos nessa noite só 
minha em que eu tive certeza e verdade, nem se minha boca saiu dessa 
cadeia de palavras cerzidas que vigiamos com absoluto segredo. Só 
hoje  pela  manhã  é  que  soube,  desse  não  saber  em que  tanto  nos 
trancamos, que meus olhos ainda pendiam dos prédios dessa cidade 
que não disse embora.
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O descalço íntimo

Às vezes, a imensidão que preenche os meus becos cegos bate em 
portas virgens de uma isenta percepção, espreita verbos inativos e 
batiza uma língua eximida de palavras. São como linhas tateando 
um céu de dores, os meus mares de espera, as florestas na curva do 
nicho do que foram desejos. As barras desse íntimo coçam vales 
incolores, depõem-se voláteis como o som do beijo, regando os pés 
descalços da alma, que balançam, chacoalham e pincelam os 
sabores de uma imensidão a nado.
E eu belisco a respiração do vasto.
Corro os olhos pelos galhos da íris.
Bebo o som do só.
Eu perco a gota
no lago.
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navios

Havia um navio naquele sonho, teus braços mares de agonia, meu 
lado  estadia,  teu  peito  cordas,  minha  voz  descarga,  nossos 
embarques.  Havia  hastes  naquele  mito,  a  imensidão laçada  nos 
nossos dedos, o meu lábio foz, teu teto vaga, meus pés percalços, 
teus olhos águas. E havia todas as outras cidades, regando o cais.
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Pequenos mundos caóticos (VIII)

– Qual a música?
– Não faça coisas assim. Não te cabem. Te extravasam. Te sobram. 
Te incompletam o.
– Como nos sabemos pouco.
– Como se superestima.
–  Então  é  melhor  ir,  se  for  pra  nos  acossarmos  nessa  troca  de 
autoinsultos. Que não é mais que egoísmo.
– 
– É que já não tenho mais tempo e
–
– É que já não tenho na verdade paciência sequer de abrir a porta 
nem de fechar os teus olhos quando inundam uma visão que já não 
tenho uma espera que se sabe morta nem uma gota mais de culpa, 
pena, fome
– 
–
– Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que estou fazendo aqui.
– Vamos tentar não mentir  mais agora. Vamos tentar acabar com. 
Com sua.
– Esperança.
– Vamos tentar salvar a altura dos olhos. 
– 
– Sem riso cínico.
– Mas é que você acha que pode mudar o mundo. Mas não é por sua 
causa. Entende? É o mundo. Já não há sequer fresta que se possa
– 
– Sem suspiro então.
– Então some da minha frente.
– Ah, como é mais delicioso quando você volta assim. Pra mim.
– Céus, eu já tenho outra.
– Eu já tenho outros.
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–
–
– Então que sejamos felizes.
–
– Suspiro enquanto mantiver esse riso.
– É a velha história do mundo. 
– Talvez seja exatamente isso. Tua consciência de que tudo morre, 
de que todos apodrecem cedo ou tarde as coisas fedem.
– Voltamos ao patamar das culpas.
– É o que eu menos suporto a forma como me dá o nada e exige que 
eu não feche os olhos. Mas me escuta. Eu não quero saber disso. Eu 
não quero a consciência de nada!
– Eu também. É por isso que estou aqui.
– Mas então não vê que somos impossíveis juntos? O que me suga 
vaza teu corpo e eu não
–
– Não faça isso. Vista-se.
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O selo

o abraço que rega meu colo tem a cor de um sopro. e é com esse 
hálito que quebro as retinas, preencho o caminho, e me calo. e o 
olho  que  me  diz  outro  sem uma  palavra.  como se  brisa  aqui 
sempre, como se aparasse nesse muro de mundo um urro. que 
pétala o chão. os buracos mais rasos. a fala. escassa. as horas. um 
selo derramado no lençol, úmido.
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Relevo

As costas dessa cidade
O musgo desse lamento
A porta dessa miséria
E a boca, o céu, a cor do seio que me toca o vento
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Instante 

Eu gosto do instante que tua mão sustém.
E do modo como meu beijo dissolve teu corpo.
E do escorrego do nosso tempo por entre os dedos.
E desse som.
Dessa textura.
Que apega nossos ponteiros.
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o meu corpo retém uma volúpia
da palavra que não derrama
que não toca
a superfície do teu branco
quando meu lábio cai
qual uma pele ancorada no céu
e o teu olho
chove o silêncio da água
salpicando de poros
meu colo
um amparo de quedas 
a nado
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Movediço 

Sabe quando aquilo vem e. é isso. Não sei como explicar e. isso. 
Eu  tenho  tido  sonhos.  Não,  não  é  verdade.  Eu  não  tenho  tido 
sonhos,  não  tenho  tido  tempo,  não  temos  tido  notícias.  Mas 
sempre estamos ali. À borda do instante. A bordo do movimento. 
Caminhando  qual  lesmas,  intrigando  os  poucos  olhos  que 
pousarão pelo rastro, sequer um momento, sequer uma vez, se quer 
podemos  parar  por  aqui  e  procurar  outro  canto.  Um antro  pra 
dormir. Um manto pra queimar. Uma sala para o nosso quadro de 
uma  outra  história  infeliz.  Vamos  beber  um pouco  mais  desse 
líquido  e  um  pouco  mais  bêbados  dizer  o  que  fica  nesse 
emaranhado  de  olhares,  nessas  entrelinhas  do  corpo  quando 
ressona, quando suspira. Um outro silêncio. Uma outra janela. O 
mundo lá fora já não é o mesmo, outra vez. Quem sabe possamos 
um dia sentar à margem desse papel e, de novo, colher esses pesos 
fugazes que acolhemos nos ombros. Sinto a falta de algo. E esse 
algo. Te esconde.
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Cartografia dos poros 

eu rabisco o flerte, e te traço o toque, e mapeio em seus olhos 
um novo grão um outro tom nessa cor mista de deserto e som, 
que bebo, que ouço, que me (entre)tece
eu te leio em beijo, em líquido, em coberta
eu te escrevo nuvem no meu céu
e te verso nos avessos dessa pele que nos cobre as noites de 
                                                                       [chuva no lençol
numa cartografia de poros
na superfície do dentro
na margem dos nossos ossos
na linha
do nosso tempo
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De olhos desertos

Me esquina o amor
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Teus cílios me aparam

Quando o mundo desmaia
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verbo-medo

Quero o teu dentro como um chão o céu a direção o olho.

Tenho tuas mãos nas digitais do sono
Tateando as margens dessa nossa pele
Desse nosso embaço abraçando as horas
Dessa nossa alma salpicando as noites
Quero a explosão do seu verbo-medo
Desaguando oblíquo no meu lábio alento.

  Sumário                                                                87



a foz do tato

Eu quero ser o seu extremo
quero invadir seus céus internos
inaugurar os seus espaços.
Quero aportar nas cavernas nos riachos nas minas nas esquinas 
rimas do seu corpo e avesso.
Quero irromper de amor a foz do nosso tato.
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