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       As Águas e o Céu  de Porto Seguro  realmente
são diferentes e especiais. Não há como deixar  de 
encantar-se com essa exuberância de cores e luzes,
atrativas e abundantes para todos os olhos.  É  esta
a avassaladora emoção  que  invade   a  todos  que
por aqui aportam. 
       Tenho retratado essas nuances nos   meus ver-
sos. E identifiquei a mesma  similaridade  na foto-
grafia  de Cordeiro. Então, por que não dar  forma 
a toda essa poesia? Foi a proposta que fiz  ao  ami-
go,   que  generosamente   entendeu  e  abraçou   a 
ideia.
        Surgiu assim  esta  coletânea  de 100  Poemas
& Fotos de Água e  Luz, sob o título   NAS  ASAS
DAS HORAS.
        Nossa singela retribuição  a todos os que aqui 
nos abraçaram  como cidadãos. As horas  realmen-
te voam, mesmo  quando nossas inspiradas asas re-
pousam serenas sob as linhas do tempo para um li-
geiro descanso e alento.

                            Porto Seguro, Primavera de 2020

                                                                PSRosseto





Porto Seguro
é para Todos!





A LUA 

Tanta coisa se aclara com a lua 
Até mesmo as emoções todas afloram 
Na penumbra fina da luz rala 
Entre silhuetas de fantasmas magricelas  
Flana a passeio sobre vapores e velas 
Atracada às ondas calmas e inquietas 
Onde a indecisão e a certeza se resvalam 
E fica horas sobre o monte a olha-las 
 
Não se abala, adormece ou cala a noite 
Martela nas profundezas ostras e pedras 
Distorce as correntes, assusta corais 
Remexe os silêncios, iguala as regras 
Solta as amarras dos barcos nos cais 
Fria, ri das calmarias, instiga os canais 
 
Depois se desmancha pudica e indecente 
Entre as risíveis falsas juras dos casais 

11





13

A SENSAÇÃO DE TOCAR ESTRELAS 

Estou tão desacostumado de olhar horizontes 
Que é como se estivesse desaprendendo de navegar 
 
Nenhuma direção de vento me demove 
Nenhum balanço de embarcação me faz assustar 
Não sinto mais o salgado sabor dos respingos 
Estou sem rumo, vou para onde o barco apontar 
As correntes guiarem o casco 
A vela distorcer e inflar 
Levar para qualquer ilha 
Parar em qualquer ilhéu 
Rodopiar entre as ondas 
Afastar-me do cais tanto faz 
 
Amor, dá-me outra vez a sensação de tocar estrelas 
Como um lego mudá-las de lugar 
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A VISÃO DO FAROL

Eu ando pela praia escolhendo historias 
Como escolhe a onda quem deseja surfar 
Entre areia e espumas recolho conchas 
Seleciono pérolas, poemas do mar 
 
Da enseada de saudades cato lembranças 
Separo algas das lagrimas das pedras 
E do sal das frias e insensatas marolas  
Revivo os relatos de heroicas esquadras 
 
Quem anda comigo enfim não ancora 
Se preciso nada, segue com afinco 
O traçado espelhado do céu e do sol 
 
Assim incitando o amanhã de mãos dadas 
Renovamos o tempo, cientes que a estrada 
É a mesma, o que turva é a visão do farol 
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ACESAS 

A lua 
Acesa assim 
Radiante e única 
Densa 
Desejosa aquarela 
 
Você praia de areia  
Restinga e capim 
Espuma da onda 
Aureola 
 
Eu pedra do mar 
Encharcado da luz 
Dos teus olhos 
Fotografando 
As cores dela 
 
Suave brisa 
Noturna canção 
De beleza rara 
 
Duas minhas paixões 
Tu e ela 
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ALMA FEMININA 

Quando de algum modo consigo lhe ver 
Minha alma acalma e canta 
Porque eu todo ando encantado de você 
 
Aos poucos vai despojando a soberba 
Sentindo perder-se a evidente vaidade 
Decantar todas as razões que fazem descrer 
 
Eu rio como quem sorri um mar 
Estrondo como faz o céu com seus trovões 
E silencio igual ao beija-flor diante das pétalas 
 
Essa feminina parte segue-me apropriada 
Liberta os meus medos já toscos 
Dissolve as lágrimas que me chovem 
 
Acalmo pois diante de ti tudo se aclara 
E por ser clara e calma e evidente encanta 
Tanto que torna minha poesia rara 
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AO CAIR DA TARDE 

Tenho tido a mania de compor  
Lapidadas canções  
Para o vento cantar 
Lá pelos mares da lua  
Nas geleiras o Ártico 
Sobre as dunas dos desertos 
Entre as linhas dos Trópicos 
Ao meio dia ou no meio da noite 
 
Mas o que ela ouve mesmo 
São alguns tímidos versos 
Que me passam despercebidos  
Ao cair da tarde 
No porvir da manhã 
Enquanto a frágil brisa 
Lhe desmancha os cabelos 
E o sussurro que alisa 
A saudade que lhe arde 
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AO PESCADOR 

Não é porque caminhas vago sobre as aguas 
Que um dia nelas não possas mergulhar 
Explorar as profundezas oceânicas 
Entender o fluxo imerso das marés 
Onde tramitam as revoltas correntezas 
E todas as incertezas castas dos mares. 
 
Aprender no vai e vem das brutas ondas 
O jeito manso de lamber suas areias 
Romper as pedras todas e as fortalezas 
E respeitar os frágeis cascos dos veleiros 
Singrando mansos ao sabor dos raros ares. 
 
Dê piedade aos humildes pescadores 
Que tem amor às longínquas águas infindas 
Torna branda a imensidão que os castiga 
E que não morram de saudades das paixões 
Nem enlouqueçam distantes de suas valsas. 
Mergulhe a fé intensa nos corações 
E traga-os vivos aos braços dos amores. 
 
Amém! 
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AQUELA SAUDADE 

Aquela saudade 
Não tinha coração 
Por isso era assim 
Tão gostosa de matar 

 
Hoje ela ainda resiste diferente 
Porque sabemos que não se tem 
Por onde apegar 

 
Diluiu nas águas 
Do rio assoreado 
Águas que se misturaram 
Às do mar 

 
E bem sabemos 
Que ainda que chova forte 
Não iremos mais voltar 
Não iremos mais voltar 
Não iremos mais 
Voltar  
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APEGO 

Todas as palavras de benquerença 
Traduziriam talvez pequena parte 
Do zelo que aprendi a dedicar-te 
Desde que convivemos 
 
Sigam os sonhos adiante 
Como tem seguido a sina 
Cumpra o sol o seu destino 
Reacendendo incontáveis dias 
 
Passaremos pela vida fortalecendo 
Dividindo alegrias bons momentos 
E nas frágeis horas de tormentas 
Estaremos inquebráveis 
Enfrentando os ventos 
 
Amo-te assim secreta e cegamente 
Nesse particular e delicado apego 
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AVENTURAR-SE 

Sou deveras inesperado 
Justamente porque na vida 
A vida toda é simples aventura 
 
Dessa mistura de presente e passado 
Ai de quem não aventurar-se 
 
Antigamente achava eu que o futuro 
Fosse o imensamente distante 
 
Hoje sei que o bastante vivido 
Nada fora senão um ilhéu no arquipélago 
Das circunstâncias do meu mar de anos 
 
Tudo o mais são respostas que eu encontrar 

Entre acertos e desenganos 
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CANÇÃO SERTANEJA 

Quando Cabral  
Pisou estas praias 
Eu descansava  
Num galho de pau brasil 
E já era um país 
Uma rara nação 
Tinha nos olhos  
Um estado inteiro 
E sangue brasileiro  
Nas veias 
 
Continuo incansável  
Construindo 
Redescobrindo estas terras 
Recolhendo tesouros 
Respeitando costumes 
Traçando o futuro  
Com dignidade 
Em perpétua 
Evolução   
 
Nos campos e matas 
Pelas cidades 
Onde a sociedade 
Sobrevive  

Vivencio os acertos 
Choro os degredados 
Agrego o que posso 
E me convenço 
De que sou forte 
Que faço história 
Porque sou raiz 
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COLARZINHO AZUL 

Hoje fui à praia roubar 
Alguns clarinhos de sol 
Para fazer um colarzinho azul 
Para ela usar 
Para ela usar 
 
Também resolvi recolher 
Umas conchinhas do mar 
Para enfeitar o colarzinho azul 
Para ela usar 
Para ela usar 
 
Estou esperando ela vir 
Para eu poder entregar 
A ela o colarzinho azul 
Para ela usar 
Para ela usar 
 
Não sei se ela irá gostar 
Ou então se vai desprezar 
O colarzinho que fiz 
Para ela usar 
Para ela usar 
 
E se ela então não quiser 

Devolvo os clarinhos ao sol 
Reponho as conchinhas no mar 
 
E pronto 





CONSTÂNCIA 

Mesmo os rios de tantas vezes  
Não se topam infinitos 
Fazem curvas entre matas 
Ah! contornam pelas pedras 
Circundam barrancas 
Às vezes tornam-se menos nítidos 
Mas não sei se mais rasos ou profundos 
Mansos e bonitos e disciplinados 
E se acabam assoreados 
Ou no colo de outras águas 
Às margens em voltas e vindas 
 
Alguns rechaçam 
Aquele necessário momento de introspecção 
E trocam a correnteza da foz
Por passeios na praça 
Derramam-se entre as ruas 
Espreguiçam rebeldes nos quintais 
Até invadem casas 
Encharcam fogões e camas 
Depois dormem enlameados 
Da fúria represa de suas mágoas 
 
O bote de minha vida segue seu curso 
Apesar da inconstância e dos temporais 

Eu é quem não sei ser sereno 
Abrupto riacho e tão pequeno 

Pretenso amar 
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DA JANELA DO MEU QUARTO 

A lua recosta a testa na vidraça lisa e fria 
E na penumbra abraça meus sonhos com clarinhos 
Ela passa em visita por minha casa 
E eu paro a vida para contempla-la 
Nada existe mais entre eu e ela 
Exceto a imensidão do universo 
Plena e tênue luz que absorve 
Envolta num labirinto de ondas claras 
Me engrandece a alma nessa experiência 
Entre a condição humana e o divino 
 
Não é mera coincidência estarmos ali em sentinela 
Nos observando mutuamente absortos 
Eu viajando admirado em seu lume 
Ela passeando acesa por minha morada
Com apenas um frágil vidro nos evitando 
Como separasse a ocasião do engano 
Se aconchega íntima e pequenina em meus versos 
 
Da janela do meu quarto 
Certamente é Deus me observando 
É assim que Ele em mim se manifesta 
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DEITADO NA REDE 

Escolha a causa que lhe fala 
Eleja a nuvem que lhe chova 
Ouça o sino que melhor badala 
Cala o som que lhe perturba 
Conclua os rabiscos de Da Vinci 
Prossiga com Tarso 
Faça gêneros, 
Pratica o que dizem os professores 
Estuda as anatomias 
Siga os rios da mente 
Descubra o que melhor lhe abraça 
Valoriza o que sua direita desconhece do seu outro lado  
Repita inconstantes vezes 
Não negue os trocos 
Reconheça as trocas
Valoriza a prosa  
Rebusca o obvio 
Amplia a graça 
Reintegra o ido 
Necessita quando o ignóbil desaprova 
 
Sacode povo 
Antes que a terra treme 
E nos cubra de lama, 
E nos envolva Feito edredom sobre a cama 
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DESACORDADO 

Raramente sei quando durmo 
Por onde ando. 
Às vezes lembro os sonhos  
Devem ser indícios 
Das fugas que cometo  
Quando acordo e venho 
De qualquer outro espaço  
Ou diferente mundo 
 
Então me fico perguntando  
Por que ter ido 
Para lugar tão estranho  
A ponto de ver perdido 
Os restos de memória  
Que ainda detenho 
Ao estar novamente de volta  
Enfim acordado 
 
Seria como viver a experiência  
De estar sedado 
E não sentir qualquer arrepio 
Nem de orgasmo 
Nem mesmo de emoção 
Vertigem ou desafio  
Abobalhado e embevecido  

De paixão permanente 
 
Você que gosta e sabe  
O que é dormir tanto 
Por favor explica. 
Talvez desperte  
E me surpreenda 
Quando agora deite  
E lá na frente pela metade  
Inteiro e sonolento levante 
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DESCAMINHOS 

Por uma noite inteira  
Nenhuma estrela brilhou 
Um acordo interestelar 
Determinou o escuro absoluto 
Naquele dia em que minha mãe morreu 

Também a memória de meu pai 
Perdeu-se quase que incongruente 
Restando-lhe unicamente as básicas 
Funções vitais do acordar, sorrir,  
Alimentar-se, tocar viola, cantarolar 
Mas sem consciência alguma em saber ou lembrar-se 
Do dia em que minha mãe morreu 

Conferindo os registros não há outros fatos 
Naquele exato momento 
Nem houve chuva diferente, nem vento absurdo 
E as marés não exageraram 
Apenas um meteoro absurdamente gigante 
Raspou as beiras da casa 
Separando convincente  
Os caminhos dos meus pais 
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DESVENDANDO 

Desvendando 

sonhos 

impossíveis 

descobrimos 

desertas 

ilhas 
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DEVIA IR CONTIGO 

Devia ir contigo à Ilha de Balruos 
Aprender como se governa. 
 
Onde as filosofias afloram no ar 
E nas brandas espumas das pedras 
Que descolam no cais, convivem e enamoram. 
 
Sei que não se parece às Cidades em que vivemos 
Nem às Vilas incrustradas nas rochas como em nossa terra.  
 
Há quem mande e respeita 
Amplo em liberdade 
Farto em sabedoria 
Imerso em abundante compromisso com o sacrossanto 
Direito do querer e pensar. 

Devia ir contigo 
Provar o gosto da ética e o sabor dos costumes 
Em doses certas, nas porções exatas 
Dados em troca da constância e do progresso 
Frutos da evolução natural e perseverança das espécies, 
Respeito ao bem público 
Prazer nos serviços 
Profusa crença e fé na palavra do próximo. 
 Porém minha fome 
Ávida, dolorida e áspera Desconfia de ti desacreditada em mim. 
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DOS VERSOS DE OUTRO POETA 

Esperei a lua que vinha 
Agora à noite para um vinho 
Provaríamos da mesma taça 
Deixando na margem do cristal
A tatuagem dos lábios 
Ensopando a língua  
E ébrio o riso ensaiando 
Qualquer possível beijo 
Entre cumplices olhares 
 
Deve estar sobre os mares 
Acima das nuvens 
Ou em alguma fase furtiva 
Velando namorados  
Ou mesmo enamorando-se
Dos versos de outro poeta 
 
Ainda assim sinto-a repleta 
Num agradável brinde 
Apesar da ausência 
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EM CADA PÁGINA 

As ralas nuvens passeando 
Parecem muito soltas e macias 
Deixam entrever o azul através 
Da transparente brancura 
Brandas mexem-se medianas 
Pelas beiradas do céu 
Esticam colam erguem baixam 
Gotejam e desaparecem 
Irrequietas onde se afirmam 
Simplesmente deixadas 
Ao sol e se aquecem 
 
Se parecem com as rendas das 
Vestes leves que te recobrem 
Quando na cama dissimulada
Retiras do barco que te atraca 
Os versos que te envio 
E te sentes com o privilegio 
De ser lembrada e cumplice  
Do que há escrito e encharca 
Da agua que habita tua espuma 
 
Façamos chover 
Em cada página que nos flutua 
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ENFRENTO 

Enfrento 

ventos 

incertos 

abarco 

teu 

cais 
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ENQUANTO ESCURECE 

Hoje não mais semeio  
Pois é tarde 
 
Deixarei para amanhã cedo 
Depositar a semente  
No seio do chão úmido 
Com o frescor do orvalho 
Que se fertilizará ao nascer do sol 
 
Hoje arei a gleba 
Alinhei a eira ao nível do solo 
 
A noite baixará a poeira da seara  
Seu virgo à espera do plantio  
Estará fértil ao femeeiro
  
Agora merecidamente  
Descansamos observando as nuvens  
Que incendeiam no poente 
Ardendo de desejo  
Eu e a terra nua 
Enquanto escurece 
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ERMITÃO 

É tua essa lua que mandei fazer 
Por tese redonda e nas demais fases  
E o que fazes para vê-la tê-la merecê-la 
 
Tua esta plácida relva 
Esta viçosa selva todas as colinas e jardins 
E por onde andam os teus olhos que não sabes distingui-las 
 
Incendiei os astros acendi as estrelas  
Abaixo e acima das nuvens densas e raras 
E como consegues ignora-las nem percebê-las 
 
Aprendeste a fazer tuas casas 
Criaste asas abriste trilhas e estradas cercastes os quintais 
E até hoje não aprendestes ir 
 
Pintei esta magnifica tela 
Com cores sabores cheiros e encantos de terra 
E lidas com ódio e provocas guerra por ela 
 
Este solo e a carreira que te elabora 
Não condizem com o império que te fiz 
Escondeste esta certeza toda unicamente por prazer 
 
- Eremita por que então te isolas? 
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ESPUMAS 

Este poema que ao acaso chega 
Diante dos olhos teus  
Nada é senão mera espuma ilusória   
Embarcada em falsa onda em movimento 
 
Espuma desnecessária que circunda 
Os cascos das embarcações aos gritos 
Espuma fictícia que explode da raia 
Quando a agua lambe os pés ou a pedra 
Espuma sem noção que se envereda 
Por um segundo filtrada pela praia 
 
E ainda assim de tão desprotegido 
Vive insignificante sem se desmanchar 
Existe incompleto perdura e persiste
Porque o sentido da palavra é a densidade do infinito 
E a ilusão do poeta desse tamanho do mar 
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ESTE CÉU 

Este céu é o mesmo sobre o campo fértil e o deserto 
 
Por todos os lados soltos da esfera 
Mantem presas as aguas nos leitos 
As raízes aprofundadas 
E todos os seres e coisas plantadas 
Ainda que o vento as desenterre 
 
O que se desprende queda 
Experimente a queda, não desespere 
Depois se levante e novamente voa 
 
Este céu pequeno sobre a tua cabeça é imenso 
Por isso cada tombo é diverso ainda que doa 

Não importa se da mesma ou diferente altura 
Sobe pois ao céu e desapegue a terra, criatura! 
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EU RIO DA VILA 

A cabeceira da ponte ruiu 
Despegou-se decidida 
Decapitando a Cidade da Vila 
O Norte do Centro 
Repartindo a pista 
Como alguém que resolve 
Divorciar-se de si mesma. 

 
Cansara desse leva e traz 
Das mazelas que fazem com as beiras 
Com o relaxo empestado 
Ao meu frágil leito e às carcomidas margens 
Danificadas por erosões tenebrosas 
Que se roem em covas 
Decompondo ideais e cadáveres. 

 
Quem a vê pensa ser apenas 
Uma manta de ferro e argila 
Soerguida entre dois conceitos. 

 
Não enxerga suas mãos 
Resolutas soltarem-se dos laços 
Entre as castas, dentre os sustentos 
Abrindo as alças em braços 

Encolhendo as pernas 
Vertiginando o volume das bases  
Implorando auxilio em meu socorro.  
Tentam reata-la com gosma 
Cimento, sarcasmo, aço, suor e pedras 
Como quem sutura artérias 
Após um escaldante infarto 
Devido ao intenso tráfego de 

Sódio, fumaça e gordura. 
 Por debaixo da viva laje 
Rio amargo teimando intermitente 
Escoando ignóbil tudo o que lava e declina 

Lambe barranco e ferve os nervos 
Dos seios de uma gente insólita 
Que vem e vai sobre o asfalto 
Remendado e partido 
Sem apiedar-se de minhas águas pardas 
Que se deitam fétidas e quase sólidas 
Entre limbo, lodo, lixo, fuligem e folhagens 
No azedo da beira do mar. 
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EVIDENCIA 

Compartilha comigo 
Tua experiência de Deus 
Preciso conceber a humildade 
Tanto quanto a enxergo em tuas mãos 
A forma de entender a benevolência 
Idêntica à magnanimidade 
Que se derrama das tuas ações 
A expressão da caridade 
Tal qual a que se transpõe 
No sumo das tuas transigências 
E a sobriedade em discernir 
Naquilo que tua complacência evidencia 
 
Que se empreenda a providência divina 
Em cada raio que teu sol me irradia
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FANTASIA 

Hoje passei alguns momentos 
Olhando o desenho das tuas mãos 
A singularidade dos teus dedos 
As palmas capazes de unidas 
Abrigarem o mundo em conchas 
Reterem uma porção de mar 
Sustentarem um naco de areia 
Assegurarem os sentidos de uma raiz 
Suportarem o peso das pétalas da rosa 
Elegantemente abrirem um livro de poemas 
Postarem-se contritas em oração 
Acariciarem a própria tez 
Enxugarem os olhos 
Alimentarem a alma com manjares 
Alisarem todos os amores do mundo 
Que se foram ou que surgirão 
 
Agora lembrando-as puras e harmônicas 
Pressinto o toque e a sutil maciez 
Que possivelmente elas têm 
Em alguma outra vez serem tão precisas 
Ao afinarem as cordas de um violão 
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FAXINA 

Introspecto queimo todo o lixo que deparo: 
O bem do mau, o luxo e amorfo 
O sórdido e prolixo da boa intenção 
Sob a desculpa da fala, das justificativas 
No refluxo prévio da arrebentação 
 
Limpo as gavetas, os arquivos do córtex 
Varro o chão da memória, rastelo  vértices 
Arestas e faces que gramam minhas vontades 
As mais sujas e obscuras possíveis 
Por meio século sem razão recolhidas 
 
Uso da palavra como ferramenta de mão 
Que escava intenções, remexe pensamentos 
Remodela a arte transformadora do sentir
Para erguer-se altivo e predisposto 
Reforçando colunas e produzir gentilezas 
Eis a forma como decompõe-se a cera que me arde 

Mínima chama no escuro da morte 
Porem transparente e útil como lâmpada e luz 
Limpa, livre, solta feito flocos do sal 
Que depuram lagrimas de silêncio no porvir da idade 
Sigo, por fim, andejo pelos polos de um imã 

Que desperto e involuntário reverte meu leque 
Provocando por sinais longas tempestades 
Cujos ventos internos de sua doma reformam a manhã 
Por onde diuturno construo sadias as minhas tardes 
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FEMININA 

Tua idade desconhece que a tens. 
Acha-te criança com olhos de mãe, 
Deita-te adulta certas horas por dia, 
Debela as tuas orelhas e menina te põe 
Sempre que teus desejos   
Rechaçam e tua consciência folia, 
Rebobinando íntimas imagens 
Dentro da tua retina. 
 
Assim te fazes feminina mulher 
Com mais fases sequer que as da lua ariana: 
Tão exposta e ímpar que a si própria encanta, 
Mesmo oculta vive santa e insana 
Intensa e absoluta em sua resoluta rotina 
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FOGUEIRA 

Tanto faz estar 
Na barranca de um rio 
No encosto da estrada 
No meio do mato do nada 
Na praia da beira do mar 
Quando a noite faz frio de se abandonar 
Ajuntamos gravetos e folhas de papel até 
Ou qualquer outra coisa que houver 
Para aquecer o relento e iluminar 
Sem ferir o lume das estrelas ou luar 
 
Tanto faz estar 
No macio recosto de um sofá 
No tapete estendido na sala 
Na rede da varanda
Ou sobre a cama debaixo das cobertas 
Entre lençóis e cumplices travesseiros 
Ajuntamos desejos e todos os anseios 
Afagos, carinhos, suspiros e sentimentos 
Para aquecer os amores 
Pouco importando se irá durar 
 
A natureza da fogueira prenuncia 
Entre o sonho, a necessidade e a beleza 
Em tudo que o calor da brasa ousar 
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GAIOLAS 

No pequeno alpendre, a mesa e seis cadeiras 
Uns bancos malfeitos com restos das madeiras 
Reaproveitadas das destocas do terreiro. 
Sobre a mesa maçãs, folhas, flores e jarros 
Desenhados na toalha plástica cheia de poeira. 
Lembro ainda dos palitos queimados 
E guimbas amassadas, dos palheiros pisados. 
Logo à frente um risco de agua vazado da torneira 
Das galinhas ciscando sobre as próprias fezes 
E dos cachorros e gatos deitados na soleira. 
Roseiras plantadas em canteiros separados 
Por tijolinhos enterrados na diagonal. 
Cascas de laranjas, pés de mamão macho 
E os portões tortos amarrados 
Junto aos mourões das cercas escangalhadas 
Entre touceiras de mato, guariroba e pimenteira. 
Um silêncio lascado se estendia pelas ruas do milharal 
Cujas bonecas tagarelavam ou dormiam quietas 
Transtornadas de gostosa meiguice. 
 Era apenas domingo, ninguém trabalhava. 

Os parentes viriam de novo somente no Natal. 
Enquanto isso o presente era a saudade e a velhice. 
Nós? Assistíamos a tudo de dentro das semiabertas gaiolas 
Penduradas por pregos à sombra, nas paredes. 
Comíamos restos, matávamos a sede. 
Recordo daquela vida como fosse agora: 

E aprumados como nuvens livres 
Em busca das cidades torpes fossem embora! 

Cantávamos solidários blues desafinados 
Alimentando os sonhos daquela gente da aldeola 
Até que batessem asas para o mundo 
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HÁ NO MAR 

Há no mar um rumo aberto entre a onda e a lua 
Há na lua um amor tão casto onde atua a fase 
Onde teu uso assa, onde minha asa flana 
Em profana massa e o sal em aço flutua. 
 
Aí pela água revolta ou calma 
Um vento repassa o presente ameno 
O contraste ermo, a ausência rasa 
Na maré intensa pela alma vagamente encontrada. 

Há no mar uma busca eterna entre pernas e arbítrios 
Há marujos enxaguados purgando desejos 
Nas penas lanças e roldanas, continuidade e volta 
Entre uma área e outra nas complexas armadas. 

Em alto mar está meu amor próprio 
Consolando as gotas que evaporam 
E se perdem mansas no curvilíneo horizonte. 
 
Além dos meus braços fincados no mar 
As minhas mãos solevam nuvens 
Distribuindo-as feito filhas dadas ao mundo. 
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HÁ TORMENTA NO MAR 

Falta água na pia 
Lamento que assim seja 

Nem Deus entente a peleja 
Da escassez de realidade 
Tamanha é a coragem 

Nas entranhas desses dias 
Quanta desigualdade há 
Entre o farto e a anarquia 
Se em mar há tanta água 

Em terra imensa mágoa 
Um mundo inteiro ausente 
E eu fugindo adoidado 
Dos insultos e manias 
Poderia ser de outro nome 

Ou mesmo em outra baía 
Inclusive ser qualquer mínimo 
Lavando a alma na pia 
Caso ali houvesse água 
Não houvesse tanta rima 
Nos desmanches da poesia 

Lamento que assim seja 

Um mundo inteiro ausente 

Nem Deus entende a peleja 

Entre o farto e a anarquia 

Tamanha é a coragem 

Da escassez de realidade 

Dos insultos e manias 
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INFINDÁVEL 

Minha caravela singra solta em seu mar. 
Velas içadas fartam-se aos doces ventos 
Passeiam destemidas em suas profundezas 
Sentindo livre o suave sabor de navegar. 
 
Quando cruéis noites de inverno castigam 
Necessito corrigir o rumo, tornar preciso 
O equilíbrio exato entre as ondas e o cais 
Ou ante as calmarias que a tudo desligam. 
 
Sigo assim solitário em ti recitando a loucura 
Entre não retroceder ou arriscar a deriva 
Parecendo infindável e eterna a procura. 
 
Marujo, a um só tempo capitão e timoneiro 
Sou eu o leme, a âncora, o casco e a estiva 
Dessa indelével nau da qual sou passageiro. 
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INFINITO 

Há quem acredite surgir a noite 
Para dar chance às estrelas  
Mostrarem o próprio brilho. 
Poucos têm a consciência desse ledo engano; 
O Criador nada mais faz senão nos proporcionar  
A oportunidade de, a cada dia 
No firmamento revê-las luzir 
 
Ai de quem não se abre para os horizontes 
Não sente o bailar dos ventos 
Despreza a rotina do sol 
Ignora o espetáculo que é a vida 
Desdenha da grandeza do tempo 
E vive refém dos próprios sentimentos 
Escravo das convicções e do que pensa 
 
Deve-se sim cultuar os anos idos 
Como dádivas e o porvir como merecimento. 
De resto é abrir os olhos e encantar-se 
Com as constelações e o infinito 
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INQUIETO 

Na areia da praia olhando essas ondas 
Disciplinadas que vem e se perdem 
Não se ocupam de outro afazer 
Senão sucederem-se intermináveis  
Independente das marés 
Somente cumprem vontades dos ventos 
Ou então de seus pequenos mares 
Pergunto-me por onde andam os propósitos 
Que tantas e tantas vezes rogado jurei 
 
Passaram enfurnados pela mesma janela azul 
Por dias enfileirando essas horas cruas 
Repletos de tanta poesia explicando as agruras 
Correntes vermelhas internas em mim. 
Presos à pele por dentro dos vasos e veias 
Entrevendo diferenças entre espirito e matéria. 

Tão vulnerável, leviana e desconexa 
É minha alma concreta fatiando mantas nas carnes 
Penduradas sobrepostas sobre mantos de areia 
 
Podre é o submundo do mundo que julga 
O improprio preconceito de todo azedo 
Recolhido para investigativas biopsias 
Analisadas pelas lentes toscas da miopia 
Que assolam a criação dos conceitos 

Preconizados robotizantes me guiando 
Para onde não fossem meus versos jamais saberia. 
O fim que me espera nos braços da determinação  
É o que me sustenta inquieto sobre a terra 
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IRREALIDADES 

O que prende as águas ao leito 
É unicamente a aparência das imagens 
O que segura as ondas sobre a flor 
É puramente a coincidência 
Não há beirais 
Não existem orlas 
Inexistem as margens 
Não há prudência na testa das tormentas 
São meros paradigmas boçais  
 
Achamos que alicerce prende e separa 
Que amarra ancora 
Que âncora sustenta, fixa e aferra 
 
Tolos conceitos, tudo esvai ligeiro, degenera 
Ensaboa como nó na garganta, dor no peito 
Prenúncio de temporal 
 
Tão frágil é o mundo 
Fortes são as sombras 
Que assopram e assombram  
Irrealidades coadas sobre todos nós 
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JANELA 

Teus olhos enamoram a lua 
Tornando prata a noite bela 
Fotografa, filma, prende 
A imagem única à figura 
Como vela que atraca 
Ao cais do coração 
Presa pela proa 
No infinito vidro límpido 
Da janela 
 
Fico aqui imaginando 
Onde estará a maior beleza 
Se à frente ou por trás dela 
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LAMPEJOS 

Os sábios cientistas  
Debruçados em seus próprios cotovelos 
Discutem ferrenhos os argumentos 
De Carl Sagan  
Investigados em mil novecentos e noventa e três 
Quando a sonda Galileu na proa de Júpiter 
Estampara nas telas  
Intensos brilhos no mar 
E ainda hoje os satélites denunciam 
Complexos flashes  
Estranhos cirrus 
Observados do espaço sidérico 
Acreditam ser minúsculos cristais 
De gelo filiforme 
Que flutuam quase horizontalmente 
Nas nuvens de grande altitude 
Em determinadas latitudes  
No entorno do planeta 
E que refletem descontrolados  
A luz do sol 
Conforme explica Marshak 
Montado em seu DSCOVR 
Mas eu  
Tolo atemporal e 
Inveterado transeunte 
Contrariando os desbravadores das obscuras nebulosas e 
Instigadores viandantes  
Concluo que tais momentâneos brilhos 
Centelhas, faíscas, cintilações 
Provém todos dos lampejos  Do desejo de beijos dos lábios teus! 
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MATREIRA 

Há um quarto de lua minguante 
Outro tanto dela crescente 
Uma face bela e tão nova 
E uma fase ousada e bem cheia 
 
Tem noite que se retrai 
Outras vezes ela incendeia 
Perfuma agita e faz troça da terra 
Que não sabe se a ama ou odeia 
 
Prende os cabelos, solta as madeixas 
Faz juras e queixas, invade as loucuras 
Dos rios e dos mares, rasura as margens 
Baixa e ergue as marés 
Joga palavras, remoinha os ares 
Treslouca excitada, extrapola, rebela 
Se esconde nas nuvens, se disfarça em estrela 
Abre-se inteira, líquida, sem mácula 
Se delicia nas águas, goza faceira  
E repousa e acalma igual à pétala rosa 
Que gangorra cheirosa 
Entre o lábio carmim e a língua vermelha 
 
Lua matreira, tão calma e bonita 
Tem pena de mim  
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MEIAS 

Pedi à lua que 
Caso ela viesse 
Pudesse vir transparente 
Despida sem estar nua 
Desnuda e ainda assim trajada 
Revestida porém descalça 
Delineada envolta em neblina 
Com a luz de uma estrela branca 
 
Que chegasse acalorada com sede 
Aveludada em fina névoa macia 
Embrulhada e ao mesmo tempo solta 
Suando e umedecendo a seda 
Sem ser tecido nem renda 
Arrepiada mas não de frio 
  
Então ela me veio linda 
Meio ousada meio ousadia 
Vestindo meias por segunda pele  
Exibindo escritos no alto da coxa 
Tatuados os riscos desse poema 
Cada verso lido desta poesia 





97

METADE DA ÁGUA DOS MARES 

Metade da água dos mares é lágrima fútil 
Outro tanto saliva dos escárnios no mundo 
Assim vontade e desprezo liquidificam-se 
Distraindo as levadas por embates profundos 
Lavando as honras em maré fértil 
 
Por isso suspiram avivadas as incertezas 
Resguardando em trincheiras os continentes 
Apartando as milícias aos milênios 
Cumprindo os íntimos sinais da natureza 
Reformulando a seu modo tempo e cotidiano 
 
Seres blindados optam chorar sem molhar as areias 
Desconhecem a convergência das comoções 
Não trazem no pranto essa gênese avara 
Nem provocam as marolas e as tempestades 
Não vivenciam as delicias das ilusões 
 
Eu loucamente quando choro revolvo oceanos 
Com a futilidade dos meus desenganos e paixões 
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MEUS ANTIGOS REIS

Meus antigos reis 
Não traziam o sangue azul da realeza 
Eram sábios como os meus pais 
E inocentemente tolos como eu 
Que em todos eles piamente acreditava 
 
Os meus heróis de outrora 
Traduziam suas mais incríveis ocultas forças 
Em ternuras de brinquedo e armadilhas de enganos 
Lutavam compulsivos não como imortais 
Porem como decentes humanos 
 
Aqueles ídolos da infância 
Deram-me as chances de acreditar no próximo 
E não única e propriamente neles 
Não eram perversos e nem cultuavam 
As desigualdades mundanas 
 
Foram meus professores confessores 
Flanavam pelo meu imaginário 
E deixavam-me ciente de que nem tudo 

É singular página ilusória 
E nem a realidade eternamente sórdida 
 
Ainda hoje continuo pela mesma estrada 

Nessa íntima viagem que me atravessa a vida 
E em cada estação ainda os identifico 
Povoando meus anos por essa lida 
Repleta de castelos escudos feitos e anjos 
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NADA 

De repente sou a ponte 
Onde o rio se deita 
E solícito escorre 
 
De repente sou a margem 
Que delineia o córrego 
E o líquido esbarra e some 
 
De repente sou a praia 
Perfeita de espumas 
E a maré consome 
 
De repente sou a pedra 
Que esbarra as ondas 
E desvia os ventos 
 
De repente não sou nada 
Nem ponte nem margem nem praia nem pedra 
Sou apenas fonte onde a agua medra 
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NAS HORAS DA TARDE 

Eu busco nas horas da tarde 
Porque se finda tão rápido o dia 
E deixa em mim tanta melancolia 
Enquanto ardo o olhar no lusco-fusco 
 
Momentos quando a alma transcende 
A linha já nem clara nem escura 
Turva indecisa e atrevida mistura 
De indecifráveis cores no horizonte 
 
Seria esperança saudade ou ânsia  
Ausências ou mera inconstância 
Desse peito de amor ardente 
 
Ou nada seria além do decadente 
Estado do sol que esmorece cruel 
Largando esse rasgo por lembrança? 
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NAVEGANTE 

Trago eu a ousadia 
De olhar mil vezes ao dia 
Os verdes olhos do mar 
De apegar-me a maresia 
Que salga o aroma nos lábios 
Como se pudesse explorar 
Entre os ventos arteiros 
Os encantos do teu olhar 
A distância dos teus navios 
Nos rastos do teu andar 
 
Então levo a certeza 
Escondida no alforje 
Daquele que navega a vida 
Sem reter o horizonte 
Tudo enxerga mas não vê 
Tudo vê e pouco importa 
Distinguir o sul do norte 
Apenas segue cego em frente 
Capaz de pescar nos rumos 
De seu mundo confidente 
 
Depois volto e é bom voltar 
Porque há quem me aguarda 
De braços estendidos largos 

À espera das minhas águas 
Na ânsia daqueles mares 
Navegados entre peixes 
Maresias e bonanças 
Na volúpia dos bons ares 
Viajantes velejados 
De um único lugar 
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NECESSÁRIO 

É quando escurece que embarco 
E meu barco solto de amarras 
Segue sereno na valsa das ondas 
Para o meio do imenso mar 

 
Desaparecem os medos 
Submergem as angústias 
E esse oceano de silêncios 
Abraça intenso meu dorso 
Onde ninguém há comigo 
Onde a água é o único nível 
Onde encontro indelével 
O incrível sentido de amar 

 
Distante das terras, do continente 
Longe dos meus propósitos 
Ali deposito as preces 
Despojo os sentidos e as vestes 
Que rasgam, agarram e modelam 
A liberdade e o estado de estar 

E quando amanheço volto Retomo o rumo e prossigo  

Equilibrando meu vulto 

Mais prudente, necessário e digno 
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NENHUM 

Não conheço deserto exceto o da alma 
Nem é imenso nem inquebrantável 
A ponto de vergar junto às palmeiras ao vento 
Nem denso posto que passa 
Ao menor sorriso que se assemelha 
 
Esse excedente que por vezes me toma 
Jamais fora suficiente para dilacerar as entranhas 
Pois fosse medir pela quantidade de areia seria uma praia 
Se pela aridez do sol seria o ápice da luz 
E se pelo frio da noite talvez um oásis de frescor 
 
Esse recolhido personagem é mais grato que triste 
Infinitamente mais humano que ateu 
E prova sabores ainda que esses sabores 
Se estranhem no profundo amargor da mente 
 
Tento aprender a cada dia a ser bom – 
Não preciso ser melhor 
E dentro dessa mínima bondade 
Ensino a ser intenso mesmo sendo nenhum 
 
A vida é feita sobre a soma de palavras 
Igualzinho a um poema 
Mesmo muito breve 
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NÓ DE CORDA 

Abraço as vindas cansadas 
E os prêmios que me trazes 
Quando te acolho nas mãos 
 
Tu és a um só tempo navio e cais 
Sou apenas simples amarras 
De onde desgarras  
E vais seguindo teu rumo  
Ou permanece angélica 
Cósmica e plácida amanhecer 
Para meu peito deslaçar 
 
Quem dera sendo eu nó de corda 
Suporte os vaivéns dos teus mares 
Das imperfeições acorde 
E da realidade mórbida  
Apague os traços e os rabiscos 
Que os riscos dos teus oceanos 
Cometem dentro dos meus planos 
 
Choro tuas idas revoltas 
Mas recolho as tuas voltas 
Repletas de canção 
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NO LADO OCULTO DA LUA 

Deus agora está morando 
No lado oculto da lua 
Aonde no princípio descansou  
Após a criação do firmamento 
Onde guardou as armas peculiares  
Usadas na composição do universo: 
O verbo, o sopro, a onipresença 
Magnanimidade e onipotência 
E nos alimenta de bondade e misericórdia,  
Persistência, persuasão 
Esperança e sobriedade 
Cuja saciedade me faz sorrir  
Até das graças dos arcanjos endiabrados 
Como fossem divinamente argutos  
A ponto de me tornar secularmente feliz 
 
Eu, que não me atrevo 
Nem mesmo a explorar 
O lado escuso da minha rua 
Jamais recomendo xeretar o escuro lunar 
Se bem que de certa forma 
O mistério estelar instiga: 
Desconfio que ali exista 
Um celeiro de alminhas 
Conservadas em invólucros de inocência 
- Essa que perdi olhando o céu enluarado 
Sonhando achar você! 
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NUBLAR 

A tarde nua recobre-se com fino lençol 
Depois garoa, esfria, inverna de repente 
 
Equidistantes 
Tomamos parte o bastante 
De certa melancolia 
 
Enquanto falta o sol 
A gente até imagina que poderia 
Eu estar aí ou você aqui 
 
Nublar seria diferente 
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O AR DE SAL 

O ar de sal não perdoa 
Corrói o poste e a luminária 
Carcome a cerca de arame 
No bronze de orégano faz bolha 
No vidro ocre cria mancha amarela 
Estoura o metal da torneira 
Estraga os pregos e a madeira 
Derrete o visgo e o lacre 
Desmancha o verniz estoura reboco 
Descasca vinil destrói o plástico 
Esgaça o elástico esfarela silicone 
Debulha o pano queima a rede 
Trava o motor apaga o led 
Quebra a corda zinabra agua 
Degenera o fio o pavio e a vela 
Fura a panela e a louça 
Embaça a prata 
Teme somente o ouro 
Que passivamente o enfrenta 
 
Igual à língua do mentiroso 
Com a mentira que inventa 
Tudo estraçalha e arrebenta 
Menos o tempo que a desmascara 
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OLHOS 

Olhos pelo mar 

- Nas profundezas ou à flor 

Oleoso azar! 
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O QUE É SER POETA 

Esquece o layout da página 
Deixa fluir sem formatar 
As palavras virão desesperadas 
Pedindo licença para entrar 
E se acomodarem em cada verso 
Desse universo de poesia 
Amanhã sozinhas se ajeitam 
 
Mas depois essas mesmas palavras 
Exigirão que as declame 
Com precisão poética e perfeita pronúncia 
Deixarão de ser humildes 
E se revoltarão contra ti 
Caso as exclua ou deixe fora das linhas 
 
E quando as sentir exigentes e astutas 
Saberá o que elas em ti representam 
Então se sentirá responsável 
Por antes tê-las escondido 
 
Nesse dia entenderá 
O que é ser poeta 
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O QUE SE TORNA SAUDADE 

Nas arruaças do tempo 
O que se torna saudade 
São os acasos e as esquinas 
Suavemente abraçadas 
Degustadas e enlouquecidas  
Pela imensidão serena do olhar 
 
As informações, os colares 
Repletos das grandezas ousadas 
Às voltas por linhas tortas 
Na face morna e morena 
Das tardes, noites, manhãs 
São prazos perdidos, instados 
Nas curvas planas, revoltas 
Flanadas em um mar carmim 
 
Então nesse espelho a vida 
Furtiva, ousada, enrustida 
Namora e se entusiasma 
No amanhã que certamente volta 
E que se torna saudade 
E se reapresenta simples 
Feito janela barroca  
Que se abre pensada e se fecha louca 
Debruçando seu dorso em mim 
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OS TEUS OLHOS 

Os teus olhos 
Me veem iluminado 
Mas olho aqui dentro 
E tudo está escuro 
Pardo 
Cercado por um muro 
 
Adentro-me 
Desencontrado dessa luz 
E cego assim 
Não me enxergo 
Tateio 
Embaraçado em virgulas 
 
Tua piedade no entanto 
Insiste renovar-me 
Resgata meu cansaço 
Mostrando insistente 
Generosamente 
Meu ser em teus braços 
 
Teus silenciosos olhos 
Na verdade 
São donos de mim 
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O TEMPO E O COPO 

Há momento de rudez assim emborcado 
Um copo liquidado sobre o mármore frio 
Liso corpo transparente e sem vértice e cabo 
Que nós mesmos o deixamos quieto e vazio 
 
Nem jarro nem taça nem cálice ou xícara 
Apenas comum instrumento sem alça 
Que as mãos o levam raso ou cheio à cara 
E mata a intensa sede da língua e da boca 
 
Depois do bebido e não mais necessário  
Aguardará pela própria água ser limpo lavado 
Enxuto para outra vez pelos lábios ser usado   
 
Se descuidado cai e parte-se em pedaços 
Feito o tempo sem proveito desperdiçado  
E jamais alguém poderá unir-lhe os cacos 
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O TEMPO EXPIRA 

Fecha a cortina para diminuir o sol 
Retrair a luz 
Tornar opaca a mera visão do dia 
 
Cochila recostada à cadeira 
Cerra os olhos 
O instante congela quando fecha a janela 
 
A nuvem densa esconde a lua 
Depois chove 
E a noite se molha negra e ensopada 
 
De silêncio a madrugada silencia 
Tranca os lábios 
Aquieta a língua e o pensamento flutua 
 
Não há morte encomendada 
Tudo é normal 
Como qualquer ato cedente 
 
Apenas continua o gesto motor 
Repetido movimento 
A gente segue e o tempo expira 
 
Há quem adoeça e soluça e suspira 
O prazo extingue 
E o corpo – ah o corpo não mais respira 
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O VENTO TE ALISA 

Quem traz mais ilusão ao teu cotidiano 
A noite ou o dia ambos repletos de magia; 
Quando o sol acende o meridiano 
Ou sempre que no ocaso descansa? 
 
Quando afirma, indaga ou das paixões duvida, 
Põe teus sonhos na precisão da balança 
Vê se cabem naquilo que atende 
E se adaptam à tua fantasia de vida. 
 
Lastime somente se perder o compasso 
De resto é sorte que se rende ao acaso 
E ininterrupta luta por harmonia. 
 
Deixa entender de onde vem tua brisa 
O ar com quem divides o que respira. 
Os dias virão enquanto o vento te alisa. 
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OBSCURO 

Há no mar um lado profundamente escuro 
Porque a luz do sol ao fundo ali congela 
Escura também é uma face da lua amarela 
Escuro o firmamento 
Escuro o ventre onde não lembramos ter estado 
Escurecida a noite indecisa de olhos fechados 
Imprecisas vão às cegas germinar o sono escorraçadas 
No seio das covas preservando o sonho das raízes nas sementes 
 
Iluminamos a banda escura da terra 
No fogo das ideias descansamos as lanternas 
Incineramos o desejo ardente pelo nascer fugidio da morte 
Mas o mundo debela cruel diariamente apesar da fé 
O clarear solitário do obscuro lado grotesco da gente 
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OPERÁRIOS 

Encontre as tuas próprias águas 
Aquelas que sejam dignas de formar teu rio. 
Valorize tuas nascentes  
Os olhos que vertem as cristalinas gotas 
Para no percurso formarem cachoeiras 
Vertedouros, bacias e surpreendentes baías  
Entre os maciços e morros e no entorno 
Saborosas beiradas de areia. 
Aprende acolher em teu peito 
Os aventureiros e frágeis riachos 
Que despretensiosos salpicam das veredas 
Para dentro de teu leito aninhar e dormir 
Como se houvessem encontrado os próprios mares. 
Tenha calma nas curvas com a correnteza 
Bate firme nas pedras sem machucar o encantamento 
Sem denegrir suas belezas ou represar os sentimentos. 
Embarque teu veleiro 
Singra enquanto há calmaria e vento ameno 
Respeitando as dores das matas ciliares 
Entendendo os inaudíveis sons das certezas 
Ciente de que a vida é a viagem  
Que fazemos refazendo como simples 
Operários da divina natureza. 
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OPORTUNIDADES 

Sempre haverá um dia recomeçado 
Alguma notícia mais recente 
Um caminho próprio novo 
Conecções seguidamente amáveis 
Uma idéia que reluz e inova 
Desmesurados saberes que ensinam 
Alentos que revelam e renovam 
Amizades e amores reanimados 
Expectativas seguras, estáveis 
Sentimentos profundos, sinceros 
Fatos que perpetuarão irretocáveis 
Momentos que partilham e acrescentam  
Passeios por recantos inesquecíveis  
Sonhos e devaneios paralelos 
Recortes e retalhos apropriados 
Ventos que retomam as rotinas  
Viagens por atalhos improváveis 
 
A todo tempo inauguramos oportunidades 
Ou desistimos feito chafarizes desligados 
Eixos sem hélices, movimentos sem espaço 
 
Sabe, viver é uma farsa em duas vértices 
Ou vai-se à frente ou perde-se o passo 
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ORGULHOSO 

A moça quando menina 
Acreditava que a pedra da marina 
Todo dia emergia 
E lhe vinha dizer bom dia 
 
E depois de secar-se ao sol 
Dourar seus musgos e arrefecer 
Mergulhava de vez e se escondia 
Até novo tempo acontecer 
 
Essa mulher conta agora à filha 
Que a pedra de Taperapuan continua 
Brincando de se amoitar na maré 
Em sua íntima baía 
 
E eu pai e avô mentiroso 
Para sempre rirei orgulhoso 
Dessa nossa fantasia 
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PASSAGEIRA 

Vem do mar essa vontade adiante 
Insistente, pegajosa, desertora 
Intermitente 
Às vezes condutora 
Por vezes repentina 
Jamais passageira 
 
Vontade de querer -te 
Aqui na terra, na lua, em marte 
Amar-te terna e docemente 
Eternamente 
Semelhante à valsa 
Que termina e não passa 
Permanece inconsciente 
Consistente 
Qual perfume instigante 
Deliciando prazeres 
 
Se quiseres senti-la 
Deixe que o mar te encontre 
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PASSAGEM 
 

Quem passa 
Segue um caminho 
Veio por ele e por ele 
Seguindo vai 
Ou por ele veio e agora 
Vai por outro  
Depende da escolha 
Da sorte da sina 
Consegue seguir ou decide 
Voltar  
 
Quem volta não peca 
Somente refaz 
Se ganha ou se perde 
 
Quem segue não sabe 
Se chega ou se volta 
Adquire ou desfaz 
 
Se ultrapassa da ponte 
Além da fronteira 
Pela cega porteira da emoção 
Depois ou aquém dos limites 
Infindos limites 
Somados à ocasião 
 

Após a viagem 
Sobram sempre certos 
Restos da passagem 
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PASSASSE 

Com a mão no cabo do ferro ardente 
Elza alisa as camisas entre golas e botões  
Realça os vincos das calças, dribla o zíper 
Estica a alça azul da blusa junto à lantejoula 
Vai e vem ligeira em atos continuados 
Plissando as saias, dobrando o blazer 
Circundando ombreiras 
Armando os punhos 
Sobre a macia tábua aquecida 
Sob a manta de fumegante bafo 
Revendo os amarrotados idos 
Depois de quarados nos fios de alumínio e nylon 
  

Elza analisa e dobra ainda cuecas e meias 
Lençóis e mantas, calcinhas e toalhas, as fronhas 
Por onde à noite repousarão as faces calmas 
E serão enxugadas as deliberadas marcas 
Que ficarão retidas no feltro macio 
Perfumado de amaciante e pedras de anil e ipê 
Lavanda floril, jasmim, e outros aromas 
Artificiais tão raros, caros e essenciais  
Sem cheiro de espuma, sabão, uso e mágoas 
  
Conhece intimamente cada peça  

Como se as vestisse 
Como se as usasse 
Como se nelas grudasse 
Como se estas lhe cobrissem o dorso 
Como se em seu sexo roçassem 
Como se a dona delas fosse 

Como se a vida envolta, em torno e dentro delas 
Passasse 
Passasse 
Passasse 
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PELOS MARES 

Evito as profundezas 
Tenho medo dos mares 
Mesmo assim toco meu barco 
 
Nele embarcado 
Surfando estranhas águas 
Vivo a vida à flor da pele 
 
Enquanto remo essa galé 
Desbravo meu mediterrâneo 
Ainda que por rumo errôneo 
 
Mas o que é o certo senão 
Um conceito mero e caro 
E absolutamente leviano 
 
O que seria a ancoragem 
Uma vaga entre as ondas 
Um risco a qualquer plano 
 
Vêm os ventos ou se calam 
Continuo velejando 
Nem males nem mares me abalam 
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PIEDADE 

Lerdas asas  
Flanam alto  
Buscando longínquas correntes 
 
Cardumes seguem  
Dançando determinados  
No profundo fluxo das aguas 
 
E eu aqui solitário  
Com os pés fincados nos medos 
Versejando a deriva abobalhado  
Achando que recolho e espalho 
As mais incríveis e inusitadas emoções  
 
Céus e mares tenham de mim piedade! 
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PIRATA 

Arrebataria meu barco em alto mar 
De encontro a um vagalhão inesperado 
 
Alquebrada, a proa soçobraria a estibordo  
E suas partes desencontrariam por esse velho casco 
 
Assim esfacelando blocos inteiros  
Afundariam docemente entre as salgadas lágrimas  
De olhares brejeiros  
 
Entenderíamos que a solidão do mar 
Seria bem menor que a de não amar 
E que a dor de amar nada seria  
Ante a ávida gula desse voraz veleiro 
Inundado de saudade navegada e navegante 
Por um qualquer timoneiro 
Apartado de ansiedade retida sem serventia 
 
Quisera atirar nesse oceano toneladas de poemas 
E vê-los manchando as encostas  
Escritos nas areias meladas de poesia 
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PORTO SEGURO 

Disseram ser este 
O berço histórico do Brasil 
Um pedaço encantado de país 
O enlace com as Américas 
Num laço entre continentes 
Lavado por um oceano de raízes 
 
Seria mesmo o ninho da linhagem 
A mãe que pariu um povo 
Sofrido porem de insights felizes 
Pois as caravelas não pararam aqui 
Zarparam adentrando as terras 
Velejaram entre as matas escuras  
Esculpiram uma pátria inteira 
De aldeias que tornaram cidades 
O que antes era sertão 
E as metrópoles tomaram espaços 
Circundadas por rincões  
 
Foram construídas as noites sertanejas 
Estas repletas de heróis vilões de uma linguagem 
E ímpares cheiros de presente e passado 
Ainda que desprezemos a epifania 
O progresso e nossa própria historia
Essa bacia de bordas de areia 
Completa de agua de sal 
Ostenta o brilho da lua 
Ecoa as vozes do sol  
 

Guarda os segredos das velas 
Por onde estava eu e chegou Cabral 
Quando então recoberta 
Atrevia-se a estar desperta 
Virgem, intacta, deserta 
A orla inteira que lhe recobria 
 
Nativos e visitantes 
Punham os pés nas praias 

Demarcaram-nas territórios seus 
Foram-se dividindo aos pedaços
 - Tantos para ti quase nada para mim 
Fingíamos donos do ilusório escambo 
Que desde outrem praticaram 

Mea-culpa, praticamos 
 
Essa minha geração até hoje 
Demoramos a reconhecer que pecaram 
Que pecamos sendo verdadeiros 
Por atos fomos deixando-nos explorar, fenecer 
 
Eu não sei onde se esconde essa gente 

Mas sei por onde estiveram e vão 
Se continuo íntegra, permaneço bela  
Sou dessa aquarela a origem da nação 

Miscigenados nos tornamos brasileiros! 
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POUSO 

Meu poema quando pronto 
Voa silencioso  
Enquanto eu cansado da lida 
Da escrita repouso 
Despreocupado de seu pouso 
 
Aninha-se entre mãos pequeninas 
Mergulha em mares revoltos 
Se estende ante olhos cansados 
Faz-se decorado pelo idoso 
Recitado nos recitais 
Cantado pelos corais 
Sonhado pelas meninas 
 
Ousado faz excitar 
Rezado reverencia 
Odiado encabula e magoa 
Guardado literatura 
 
Meu poema quando pousa 
Diz verdades faz balburdia 
Acalenta ilusões 
Depois dorme feito menino 
Dentro do teu coração 
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PROFUNDO OCEANO 

Mergulho destemido pelos mares em teu oceano 
Nado em tuas águas, saboreio teu sal e algas 
Convivo com as ambíguas criaturas descabidas 
 
Navego ao sabor das ondas e dos ventos surdos 
Afloro das tuas estranhas profundezas cardas 
Um tempo submerso, outro submergido ao avesso 
 
Me tranco em ti totalmente próximo e íntimo 
Sou a tua ilha, baía, teu quinhão de pedra e argila 
Tua praia recomposta de areia e terra amalgama 
 
Teu lodo e lama, tua cama de calcário e brita 
Fértil mangue que margeia as bordas das Américas 
E todos os demais Continentes destas vastas costas 
 
De tanta agua lubrifico, giro e modifico o mundo 
De tão vasto comando e comungo tuas entranhas 
Porem mínimo sou só um pensamento que te agita 
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QUEM NÃO ERRA 

A lida às vezes navega 
Por barcos sem mastros 
Desprovidos de velas 
Navios sem lastros 
Sem cordas nem âncoras 
Timões em proas sem rumos 
Barcos calados na areia 
Aportados em baías  
Degredados  
 
A sorte às vezes recende de mágoas 
Tal qual vela sem pavio 
Cela sem dorso nem doma 
Chinelo quebrado pisando descalços 
 
Ainda assim os mares continuam 
Acolhendo os seus rios 
E os rios galopando percalços 
Nos tomam nos braços 
Acolhem nossas naus 
Amenizam nossos passos 
Restituem-nos pacientemente a vida 
 
O cotidiano é a soma de esperas 
Expectando acertos 
Mas quem não erra? 
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REAMAR 

Ás vezes chove fino, sem ventania 
Às vezes o mar de repente para, se esconde da  onda 
Na calma propícia da brisa envolta de sal 
 
É quando sem luzes descerra-se o escuro 
Nas largas avenidas dos oceanos da ânsia
E nosso peito parece arrefecer no carvão 
 
Recolhemos os pés, cerramos as mãos 
Pintamos a face com o branco da cal 
Contamos com os lábios os fios da visão 
 
Sozinha, entre o reverso e a astúcia 
Tua pista iluminada guarda meu pouso 
E cego mergulho certo de que me aguarda 
A façanha inconteste de em ti descer 
Para dentro dos teus braços extrair teu vício 
Agarrar o teu voo, saciar a minha alma 
E pleno de ti, tornar a nascer 
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RECORRENTE 

A saudade não sabe conter 
Pensamentos fartos 
Férteis 
Livres 
Pertinentes 
Estes que nos tomam 
Fervem 
Tremem 
Inquietam sutilmente 
 
Se soubesse 
Não estaria entre a gente 
 
Distante fazes falta 
Tanto que choro de repente 
E repentinamente também rio 
Inconveniente 
Como riem as pedras 
Das cócegas que lhes fazem 
As águas correntes 
 
Recorrente vertigem 
De estar tão perto 
E ausente 
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REFÚGIO 

Silencia os trovões à volta 
Desliga teus raios abjetos 
Encandeça somente as partículas 
Das luzes particulares 
Dos colares que adornam 
As faces cerradas e ocultas 
Das tuas vontades loucas 
 
Elimina assim das gavetas 
As roupas que adornam  
Tua amálgama revolta 
Na prata das desperanças 
No agouro das incertezas 
Na tradução dos olhos rasos 
Das razões das tuas contendas 
 
Veleja teu momento ímpar  
Crente por entre as ondas 
E à beira da restinga 
No refúgio da costa âmbar 
Espreguiçada no oceano vesgo 
Quando entorna os mangues  
Desarranjados às vezes 
Vergados com a sorte  
Sem algas e nem norte 
E perspectivas de ordem 
 

Mas nem sempre é o mar 
Essa garganta voraz 
Devoradora de foz 
Ainda que por si mareia 
Debaixo do nariz 
Tudo se reanima e refaz 
No continente vasto 
Daquilo que nos instiga 
Reavivar idos castelos 
Feitos de água e areia 
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RESILIÊNCIA 

Tanto vaguei pela beira do cais 
Que em minha veia corre agua salgada 
A carne tornara-se restinga e areia 
E os músculos raízes no lodaçal do mangue 
 
O coração petrificara com a mente 
Os poros vertem limbo e maresia 
E os olhos já nem se importam mais 
Se ainda é noite ou outro dia 
 
Da garganta surge o urro das ondas 
E a língua lambe as pedras de apoite 
Entretanto não me faltam silêncio e ar 
 
Sim, o puro oxigênio que dança minha espuma 
Adaptou-me a ser teu rumo e horizonte 
O mar por onde teu barco navega e se apruma 
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RIO 

Rio 

deitado 

num 

braço 

de 

mar 
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SAGA 

Nuas  
Três lagoas ardem no ermo da noite de junho 
E perambulam no frio das avenidas 
Cantam, uivam, bradam, clamam 
Inacreditável latejam enfeitadas 
Festejam, se juntam e se espalham 
E inflam, e orvalham suas relvas 
 
Onde começa a madrugada 
Dois rios ali copiosos 
Aguardam ansiosos em seus leitos 
Que elas meninas 
Neles se deitem e aninhem 
Sosseguem o desejo em vertentes 
E misturem as próprias águas  
Lambuzem e beijem as ondas já sem margens 
Renovando a vida e seus sais 
Cruzando pernas e braços 
Unindo as bocas abertas 
Sedentas no cio 
 
Copulam sem pausa em sinfonia 
E quando o sol vem 
Navegadas, retomam suas poças 
Delicadamente ensopadas de vida 
Cheirando a taboas 

Renovadas e cantantes 
Aquecidas, refeitas 
Rindo das nuvens 
Refletindo os raios do dia 
Absolutamente intensas e fartas 
Por onde capivaras e tuiuiús pastam  
Junto ao povo que descuidado as circunda 
Construindo no entorno 
A própria historia 
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SOMOS RIOS 

Permita ao rio  
Que administre e cuide seu próprio curso. 
É sua forma  
Madura e clara de ser feliz. 
Que se entenda ele 
Com suas dobras cheias no sertão ou nas cidades 
Com a escassez ou ingestão de seus monstros 
Ou a fartura convertida em remoinhos, vertentes 
E fortuna. 

Observa o leito, as curvas, o caminho 
Que as águas traçam advertindo a paisagem. 
Águas esbravejantes com as várzeas,  
Descompostas com as margens 
Determinadas com as pedras que se impõem 
Compondo com os braços  
Gestos irretocáveis nas quedas ou planos. 

Somos rios  
De vontades enrustidas ou afloradas. 
Deixe que as águas sigam. 
O bom espírito não precisa ser tão sério 
E sim gigante. 
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SÓRDIDA MÃO 

Sórdida mão esta, que assegura o lucro 
Que apara a lente, sulca os sentimentos 
Redireciona o ar, reendireita a vértice 
Reapruma o leme, estribilha o mote 
Mata a pastilha exangue, enxagua o molde 
Se deita vaga, vagamente boia 
Copula lerda entre as pernas tortas 
Das tardes martas, corpulentas bolhas 
 
Algas magras, estas brandas nesgas 
Endiabradas, aferidas, federadas 
Quando ajoelham pedem resolutas 
Absolutamente anoitecidas, reclusas 
Repletas de calos que incomodam 
As incoincidências, e discriminam 
Adoidadas tudo que de lúcido enseja 
E rasteiramente rastreia e arrasa 
  
Convexa aurora, então desconecta da noite 
Adiciona o dia intersol sob as asas puas 
E se não voa, cavalga ao menos no longo apelo da lua 
Fazendo chegar inteira a satisfação da mera escolha 
Nos labirintos arcanos, desformados, sem cheiros,  
Sem gruas e nexos, ceifando as falsas hipóteses 
De se encontrarem as duas, nos momentos 
Raros e rarefeitos no afio laminado da navalha 
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SOZINHA 

Quando sentamos desconfiados os olhares na sombra dos edifícios 
A cidadela parece esconder secreta dentro das suas prosaicas paredes 
As sensações e certezas de que tudo se contrai, arquiteta e aquieta 
Conseguimos medir no espaço entre o polegar e outro dedo 
O tamanho do medo que sentimos 
Ao revelarmo-nos desprotegidos  
Por certo nos quartos e salas debaixo dos andares e lajes 
Há mulheres contidas aquecendo comida 
Meninas descalças contando dinheiro 
Crianças colando os verbetes das aulas 
Enfermos, cômicos, TVs ligadas, computadores acesos, celulares on 
Camas desfeitas, janelas com cortinas cansadas, obliquas 
Vasos que a descarga não conseguira esvaziar  
Marmanjos abnegados bebendo água levemente gelada 
Musica tocando entremeada a noticias de que o mundo acabara 
E o que sobrara são gestos da sociedade em catarse 
Luzes se fazem acesas pelo fim da hora que retarda 
Pais retornam de outros países, de novos e velhos mundos 
Em estado e maneiras líquidas desarmando-se dos costumes do dia 
Carros sepultos no subsolo quietos hibernam 
Enquanto despojados os calçados descansam nas soleiras ou cantos 
À espera dos donos esquecidos dos passos por onde passaram  
Alguém reza , outro esconjura, um trai, tantos sorriem, dormem ou choram 
E na varanda, Sozinha delira e se degusta absorta deitada 
Enquanto roça os dedos de leve nas pétalas das meias coladas às pernas 

Aguardando a calma emergir úmida, sincera, serena, branda, branda, branda 
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TÃO LONGE E PERTO 

Há entre nós um grande silêncio 
Desconhecido mistério da razão 
Que vive tão longe quanto um átomo 
Ou tão incontrolável e perto  
Feito a vastidão das areias 
 
Deserto e solidão do apego noturno 
Vocábulos descritos tatuados  
Injetados nas veias 
Reservados em talhas de madeira 
Adormecidos pela noite inteira 
 
Fazer amor contigo 
É sorver velhos vinhos 
Enquanto escondidos anseiam 
Quando revelados embriagam 
Se provados incendeiam 
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TAPERAPUAN 

Das tantas pedras seguras 
A que mais me traz ternura 
E arrefece a minha alma de encanto 
Está em Taperapuan 
 
É uma poliforme rocha 
Esconde seus viços na agua 
Refastela algas e lodos inquieta 
E some quando a maré lhe amansa 
 
Depois enquanto ronca a vazante 
Aflora abundante molhada 
Crescendo crescendo rebelde 
Imponente, majestosa, encantada 
Feito uma índia morena 
Meio pedra, meio dama 
Verossimilhança da deusa  
Que nos meus braços descansa 
 
Eu, tão marujo e barqueiro 
Nada faço senão a canto 
Enquanto ela em mim irrequieta 
Friamente se recosta e dorme 
Alentando meu viver de poeta 
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TEMPORAIS 

Toda vez que perco o horizonte 
Creio haver um mar a minha frente 
Tão longe de mim equidistante 
Como as rosas de um jardim 
Ou uma nuvem passante 
Que se desmancha insana 
Por entre respingos de lama 
Ou alvas fronhas de algodão 
 
São aguas verdes revoltas 
Remexidas pelos mesmos ventos 
Que soltos conduzem minhas barcas 
Serenas cada uma a seu porto 
E as nuvens aos seus tantos 
Destinos e encantos 
Revestindo travesseiros 
Sobre as camas da paixão 
 
Todos esses travessos romances 
Atravessam-me intensos 
Ainda que de mim jamais saibam 
Porque nunca mais retornam 
Porque se tornarão propensos 
A viajar outros céus e mares 
Esculpindo suas torres imensas 
Apesar dos temporais 
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TENS 

Tens 

a 

sorte 

das 

velas 

singelas 
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TEU VENTRE 

Teu ventre arde feito o sol do meio dia 
Sobre as areias lisas 
Sobre as matas densas 
Sobre as aguas mansas 
Sobre a solidão dos desejos 
 
Teu ventre queima feito o gelo na pele 
Teu fogo queima feito o olho da gente 
Teu beijo é sol de fogo  
E me consome impunemente 
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UM MAR MAIOR QUE TODOS 

Carrego eu um mar maior que todos 
Vive ele revolvendo intensas ondas 
Dentro dos imensos oceanos 
No derredor das ilhas que construo 
Entremeio às vértices hipotéticas do mundo 
 
Ainda assim busco entre as vagas 
O que talvez não vá encontrar nas entrelinhas: 
Leituras diárias da realidade pífia 
Compilação de experiências diversificadas 
Desertos escondidos no subterrâneo da alma 
E a fé sedimentada na concreta diferença 
Capaz de entrever a gravidade das minhas luas 
 
Sobre o amor que orbita acima das nuvens 
Que cegam minha pátria enquanto julgo espúria 
Afogo e submeto minhas vontades  
À luz da leitura das leis que regem nossos sistemas 
Para remar expressivas naus nas águas claras 
Que banham com ardor essa costa finita 
Engrandecido pelo significado da palavra amém 
Própria dos insanos armadores enquanto amam 
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UM TREM 

Um interminável trem desfila na passarela de aço 
Suas negras e afiadas roldanas de prata. 
Umas cantam, outras gargalham adoidadas 
Criando turbilhão, fazendo veloz algazarra 
Na preguiça ensolarada do meio dia. 
 
Há vento e poeira, além do escandaloso sol 
E o peso do mundo sobre os dormentes da linha férrea. 
 
Dentro da dezena de vagões, homens e malas, 
Desejo de retorno, choro da partida, cumplicidade. 
 
Também há mantimentos e nos últimos lances 
Uma pequena manada presa em paralelo e com sede.  
 
À frente, solitário, debaixo de um quepe amarelo 
E por traz da suada gravata, o maquinista percebe 
A distância emendar os trilhos que flanam feito folhas 
De almaço, estiradas na luz absoluta e crua. 
 
Enquanto esperneia incontinente pela estrada, 
Apita e acena quando percebe a moça recostada na soleira 
Tomando água, distraída, vendo um trem passar na frente da casa 
No meio do mato, preso entre o encanto e a serra. 
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UTOPIA 

Passamos a infância entre a cozinha e o quintal 
Lá fora cortávamos os cabelos das bonecas de milho 
À beira do fogo assávamos as espigas e nos fartávamos de pão  
Nas arvores balançávamos nas sujas cordas dos galhos pendulares 
À mesa saciávamos as vontades no ato propício da mastigação 
 Pelo terreiro corríamos arvorados comungando entre a sombra e o sol 
Sob o teto santificávamos com leite puro e chocolate as hóstias de polvilho 
Do pátio partíamos desmedidos atrás da arrelia dos similares castelos vizinhos 
Sentados disfarçávamos os olhares da mãe das unhas pretas de terra dos dedos 
                                                                                                              das mãos  
Após a porta, serelepes voávamos pelo horário infinito e as constelações 
Entre as paredes aquecíamos das esbranquiçadas geadas das friorentas manhãs 
 Estudávamos nas cartilhas dos portais 
Mapeávamos geopoliticamente as trilhas das lagartas 
Retapávamos os buracos dos formigueiros 
Desviávamos das valas os tenros filetes dos ribeirões 

Varríamos dos caminhos as folhas soltas no chão  
Distribuíamos as migalhas aos bichos que especulavam pomares e jardins 
Cobríamos com penas as leves perebas e arranhões  
E dávamos conta das contas dos rosários que a rotina nos permitia rezar 
Ainda hoje plantamos utopia  
E repartimos os brinquedos de fazer bem 
Com tudo o mais que há, houvera e sentimentalmente havia 
Porque aprendemos e continuamos a prender  

Viajar e conviver entre o quintal e a cozinha 
Da casa repleta de construções de silêncio e algazarras  

Enquanto os sonhos de infância por complacência permitirem 
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VELHO TIMONEIRO 

O mar a essa hora 
Mais parece um lençol amarrotado 
Estendido sobre imensa cama 
Depois que a lua espelhada deitou-se nua 
Brincando libidinosa entre as pernas de quem ama 
 
Eu velho timoneiro de um navio calado 
Que tantas vezes deu-se aos prazeres dela 
Hoje assisto da areia os arrepios do lastro 
Mas sem pretensão de segui-la a nado 
Ao aguardar que me venha insólita a madrugada 
 
Aprendi que nada há de mais insensato que a fartura 
Há tanto peixe e não mais sei busca-los 
Tantos rumos sem outra vez persegui-los 
Tantos amores entre lua e aguas e não torná-los 
Tantos dias colhidos sem retoma-los 
 
Vejo o tempo tecer suas historias  
No anseio da amante um marujo que volta 
Nos braços do pescador um risco de navalha 
O almejado descanso de quem navega 
Sobre a tabua das marés os frutos da batalha 
Permaneço assim em silêncio e sóbrio 

Sensato entre o futuro e os dias pregressos 
Observando o curso dos barcos sem lastimar meu norte 
Ciente da certeza de que a lua me tomara ainda moço 

Pois antes de me beijarem a boca eu já lhe fazia versos 
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VELHOS DITADOS 

Não há boca tão bela 
Quanto a escarlate da noite 
Nem queda tão doce 
Quanto o cair da tarde 
Um azul celeste 
Quanto o do céu ao meio dia 
Um azar tremendo 
Quanto ser bode expiatório 
Um risco iminente 
O de bater o rabo na cerca 
Ou a tremenda mancada 
Em ter comprado gato por lebre 
 

Por sequer um minuto 
Ter dormido no ponto 
Necessidade maior 
Que a de mudar da água ao vinho 
Oportunidade ímpar 
Em botar as cartas na mesa 
E se preciso por fim 
Por as barbas de molho 
Ousar prometer mundos e fundos 
E depois fazer tempestades em copo d’agua 
  

  

Esperar sentado que uma mão lave a outra 
Riscar com giz as impossibilidades do mapa 
Assuntar assombração sem pés nem cabeça 
Resolver as ranhuras pondo os pingos nos is 
E por resposta receber baldes de água fria 

Seria o mesmo que ignorar por completo 
O perfume que emana da rosa aberta 
Por desejar na língua o gosto do orvalho 
Que encharca suave o veludo da pétala 
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VIRTUAL 

O riso amarelo 
A lástima púrpura 
O olhar anil 
O gesto verde 
A versão carmim 
O presságio negro 
A palavra caqui 
O remorso neve 
A alma nude 
A eminência parda 
O perdão porcelana 
A intenção laranja 
A vontade cinza 
O amor royal 
A certeza champagne 
O espanto bege 
A coragem magenta 
O segredo prata 
O delírio pêssego 
A tristeza limão 
O pensamento vermelho 
O querer marrom 
A premissa rosa 
O calafrio marfim 
O sufrágio bordo 

A mágoa gelo 
A calma ouro 
O saber areia 
O compromisso fumê 
A vertigem turquesa 
O sonho palha 
A realidade concreto 
A solidão tijolo 
A alegria caramelo 
O devaneio ocre
A culpa grafite 
 
A virtualidade é esse refletor matiz 
Distinto destino da contemplação 
Entre a saturação mera 
E a realidade do que se fez e quisera 
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XADREZ 

Cada peça na avenida
Trafega no entorno da casa
Umas na volta
Outras de ida
Forçando a estratégia
Nem sempre tomba a mais frágil
E sim a mais distraída

A torre queda sobre a asa
Do casco do absorto cavalo
Cujo peão apeara
Para uma prosa com o bispo
Metido a ser soberano
No reinado do engano
Onde o tudo acontecia
Sob o nariz da rainha
Que temia o oponente
Mas desprezava seu reino
Usurpando rei e súditos
Deliberando sozinha

O logro é essa disputa
Entre servos e servidos
Na hora ensimesmada
Da labuta atrevida

Luta-se a todo custo
Pelo cego custo do espaço
Nesse tabuleiro molhado
Feito de suor e lágrima
Sobra de luz no ocaso
Sombra do corpo no opaco
Vence quem tem melhor tino
Suporta quem tem melhor casco

Assim refaz-se o jogo
E assim renova-se a vida
E eu me fazendo de sonso
Ziguezagueio entre todos
Empurrando com a barriga
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XÊNON 

Intensa luz de aquarela
Que sobressalta e invade a vidraça
Translucida a penumbra e a membrana
Separando um sopro de brisa
Que emoldura esse olhar da janela

As cores todas amolecidas de calor
As cores todas adormecidas de frio
As cores todas congeladas no breu
Todas as cores intensas por serem
Eternamente da mesma natureza de cor

Não há a mais bela
Todas vêm na mesma direção
Declarar-se imaculadamente puras
Que culpa resiste a essa fotografia exposta
Se não há pergunta nem em vão a procura

Quando em cada retina dá-se o milagre involuntário
Da mistura dos sentimentos e sonhos
Explode cega a fé na profusão da luz da íris disposta
Então na natureza do raio se vê os olhos de Deus
Acendendo a luz da consciência por resposta
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ZARPAR

Vem
Vamos para o oceano
Passear no meio das águas
Salgar o lábio, os olhos, a pele
Surfar por entre velas
Veleiros, caravelas, saveiros
E os demais abcessos que a onda apara

Vamos
Vem ensinar a vida marinha
A fugir da linha, ignorar a isca
Esconder da armadilha do pescador
Discernir a evidência arisca do absurdo
Avivar a expectativa que se apresta
Em não frustrar-se por não pescar

Para que haja fartura e não apenas fomento
Exista salvaguarda e não somente caos
Consciência quando enxergar que desperdiço
Expectativa para alguma manhã futura menos densa

Sigamos o barco
Copiosos de esperança
De que algo irá mudar
Nem só o homem tem direito ao alimento e à vida
Vive-se muito bem no interior do mar





207

ZEN

Olhar fixo nos teus olhos que falam e riem
Risos que acalmam as líricas falas que silenciosas
Tua desprendida alma e os sentidos aclaram

Advento, novidade de bem
Mágico poema que reacende a procura pelo mistério
De estar entre as vias que te arremedam seguras
Nesta cegueira que me segue involuntária

Enxergar-te é uma conquista
Desvendar-te aventura
Busco na figura do teu jeito zen
Confortáveis instrumentos onde a nudez da minha ânsia
E o encantamento da tua luz se acomodem

Mas ah, tola fantasia de assim entre olhares e vieses estar
Tudo é tão simples, livre e de invejável nitidez como se dissesses
Calma, felicidade é só um fim de tarde olhando o mar
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ZUMBI 

Todo o planeta é agua
Líquido o corpo inteiro
Úmida sensação de molécula viscosa
Molhada à espera da ferrugem
Ressequido sal pela auréola da orla

Mas nada perde o viço
Ainda que deteriore o casco
Sempre haverá liga útil
Algo que se aprove e ensimesme
A qualquer tempo e hora
De zarpar ou abandonar o barco

Aparentemente a demora aborrece
Porém viajar nas horas é isso
Ir onde nem a correnteza ou o vento
Ousam sobrepujar o navio
Quando este mesmo sem lastro
Ostenta ainda que inerte
A imponência de um mastro

Sou crivado de prego arredio
Um bloco de pedra que anda
Entre a margem da onda e a areia calada
Filtrada no bueiro à margem da calçada

Fingindo ser o alicerce do prédio
Ou o remédio vencido que ainda cura

Talvez seja eu essa inválida estrutura
Sem rosto e sem alma
Mas que ainda assusta e acontece
Igual a uma sombra sem nexo
Margeando a beirada de um rio
Onde ao menos uma folha já seca
Despenca de qualquer altura
Esvoaça, rodopia e por fim
Do ardor do sol descansa
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O compromisso fumê 
A vertigem turquesa 
O sonho palha 
A realidade concreto 
A solidão tijolo 
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A virtualidade é esse refletor matiz 
Distinto destino da contemplação 
Entre a saturação mera 
E a realidade do que se fez e quisera 
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