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“If you could take a polaroid of your life
Would you cry?

Would you make them stare into the whites of 
your eyes?”

“39 By Design”, by Drab Majesty. 

Album: “The Demonstration” [2017].
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outros Outonos... com ou sem desígnio.
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Quantos Desígnios... sem Outono?

Uma vez, um amigo me perguntou por que é que eu escrevia poesias. 
Ou por que (simplesmente!) escrevia.
Pego de surpresa, respondi que era um modo que tinha para me “de-

sestressar”. Ele estranhou a resposta (talvez tanto quanto eu mesmo), e 
disse que “não podia ser isso...”, que “deveria haver outra explicação”. E 
então, repensando a resposta, eu disse que “escrevia porque esta era uma 
forma de dar casa às memórias”.

Talvez eu tenha pensado e passado várias vezes por essa pergunta  — 
e por sua respectiva resposta. Como que tentando decifrar algo que eu 
mesmo havia dito. O conjunto dessa “microfilosofia”, que pode advir de 
um tal projeto literário, parece surgir aqui, nesta obra, a partir do último 
poema “apresentado”.

Até chegar a ele, tomei muitos caminhos. Alice teria feito diferente, 
no País das Maravilhas? Enfim... só sei que muitos deles, se não todos, 
realmente sem desígnios. De fato, quando olho para os poemas e vejo 
como eles foram divididos nas partes que aqui estão compostas, tento 
também entender o mistério que se encontra por trás da escolha de todos 
os nomes. 

E o que surge são vários pontos de interrogação, não apenas o “último” 
e certeiro, que reitera o título do livro, como um fundo disléxico ou astig-
mático, imagem rumo à palavra e versa-vice. É claro que alguns trechos da 
obra são muito ‘claros’: a primeira parte, que apresenta “animais em suas 
anomalias”, traz toda uma alegoria de seres estranhos: formigas mágicas, 
uma ovelha e um elefante vingativos, corvos, borboletas com bicos de 
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pássaros, ostras e um cão “mitológico” cujos atributos físicos, menos do 
que os emotivos, são menos esdrúxulos do que seu camarada Cérbero. 

Mas, depois, começo a tropeçar, como se, à semelhança da estátua 
citada, quanto mais me aproximasse do objeto crucial do livro, menos 
o visse: é esta a literatura da coisa, o que nos escapa. Busquei respostas 
e encontrei-as, as minhas: se o leitor quiser tomar o mesmo caminho, 
não o recomendo: a parte segunda, Fungi, parece aludir à capacidade 
decompositora ou alucinógena desses seres (provam-no os fantasmas que 
ficaram pelo caminho e as veredas dos sonhos, sejam eles perdidos ou os 
do final da tarde e dos fins do mundo); Olter Ago, pelo trocadilho, me 
parece remeter a esse “outro eu mesmo”, que se torna estranho quando 
olhamos para ele (ou para nós!), que ficamos no trajeto; essa ideia que 
carreguei comigo nos últimos anos de que, “durante a vida, carregamos 
vários cadáveres de nós mesmos”. 

Quem viveu, amou, e esse seria o sentido puro e (não tão) simples de 
Phatos, a quarta parte. Já Prosopopeia apresenta-me apenas um vínculo 
dos poemas com a sua parte mesma, como que destoando do restante 
da obra; para só então reconstatar o indubitável: o percurso, até aqui, 
foi difícil. Muito difícil. Mas per aspera ad astra: vale a pena, mesmo que 
pela viagem, mesmo que o fim seja apenas isto: o Fim. O fim e nada 
mais do que um ponto de interrogação — como uma serpente surgindo, 
encaracolada, sob(re) o ponto final. 

Se tudo parece, assim, sem desígnio... então por que buscar casa para 
essas memórias? Para esses poemas? E para o que eles registram mais 
fundo, no inconsciente? Eu definitivamente não sei. Mas essa seria, até 
aqui, a intenção desse “não saber”: continuar a caminhar, pela curiosidade 
de pisar o caminho e descobrir tesouros. 

Nesse sentido, faço inverter o título — quantos desígnios, sem Ou-
tono? — na medida em que busco, justamente, o irônico e paradoxal 
esquecimento da busca. 
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“Perdi a bússola! Ora, e aqui estou. Sem ela e sem mapa, só caminho 
e poesia.”

Pela semelhança da estação, poderíamos dizer ainda: “caminhar tanto 
e tanto, buscando tanto sentido... para acabar como uma folha de Ou-
tono (ou uma folha de caderno, diria o próprio poema!), no chão, a se 
decompor...” 

Com certeza, na verdade, se eu definitivamente tivesse buscado sen-
tido explícito para todos esses poemas (assim como se sente mais inepto 
aquele que busca menos contemplar as flores do que explicar a sua que-
da), esta obra não existiria.

Além disso, muitos vão encontrar,  nessestes versos, o que, usualmente, 
a esnobe gramática normativa chama apenas de “erros”. Em outros mo-
mentos, poderei ter irritado (como até mesmo me irritei!) com o excesso 
de epígrafes e notas de rodapé, as quais ‘traem’ a aparente estabilidade 
do poema. 

Acontece que os poemas se apegaram demasiado ao traço humano, 
e também seguem envelhecendo e mudando. Peço apenas que tentem 
ver neles, nas suas rimas e nos aparentes “erros”, na verdade, os “desvios” 
pelos quais a linguagem, em sua passagem líquida, escolheu ser mais 
água e menos pedra.

Espero, portanto, de todo o coração, que os leitores não levem tão a 
sério a necessidade de ‘explicar’ estes caminhos.

Afinal, a vida é Poesia: cabe a nós [,] mesmo(s) [,] explicá-la? Ou, 
melhor: ao lê-la, fazer nosso próprio desígnio... mesmo quando ele... 
(aparentemente?)... não exista...?

Pois, como já disse em outros momentos, não existir também é um 
modo de ser. Talvez esse seja o segredo do Outono...

Desejo-lhes, assim, enésimas ótimas leituras! 

Nyll M. N. Louie-Alicê
20 de Janeiro de 2021
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Mapa poético para iletrados cartográficos

Iouchabel S. de F. Falcão

O caminho do poético de Nyll M. N. Louie-Alicê está cartografado, 
em Quantos Outonos...sem Desígnio¿, por signos de queda, como uma 
perseguição sintomática de uma significância outonal, nossa bússola, de 
leitores que desconhecem como ler mapas. 

Pela projeção cartográfica que se delineia pelas partes do livro, escalas 
e orientações, unidas como em alfinetes furando cortiças, localizam a 
presença do estranho e do maravilhoso, estética pertencente ao poeta 
que segura a pena traçante destes percursos.  

Esse estranho estético me colocou num lugar incomum (missão 
cumprida!) quando, perdida entre divagações guiadas por uma bússola 
que aponta para o Sul, senti-me imersa na busca de um título para este 
prefácio: “A poética do sobre”, “A poética do dentro” eram sussurros em 
meus ouvidos durante a leitura de cada poema. Uma poética contradi-
toriamente determinada por desconectivos, desnorteadores. 

Os sentidos – distante de uma pretensiosa racionalização – pulsam 
quando, na linha do passo que seguimos, mudam o topos1 dos substanti-
vos – solo da significância – para preposições e advérbios recorrentes que 
revelam portais postos no mapa: de repente sinto um sobre, de repente 
sinto um dentro.

1 Elemento composicional do grego tópos: ‘relativo a lugar’; ‘ext. assunto, tema’, de acordo com o Dicionário 
etimológico da Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha (Editora Lexikon, 2010).
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Substantificar “o” sobre e “o” dentro foi a minha tentativa de significar 
os poemas, sempre acompanhada dessa presença de algo sobre meu eu 
leitora, de uma sensação de estar dentro de um nãoseiqueser poemático 
em constante queda, me puxando pelos pés.

Estamos todos alertados pelo próprio poeta: estes poemas não são 
para “explicar caminhos”. 

O estranho e o maravilhoso são, portanto, nossos guias. Por mais que 
Todorov tenha dito que “a poesia não pode ser fantástica”, pois é feita de 
palavras, não de coisas; que o “estranho” mantém intacta a realidade e o 
“maravilhoso” admite novas leis da natureza, recursos reservados à ficção, 
o que pode limitar a poemática contemporânea?2 Os espaços poemáti-
cos neste livro são permeáveis à realidade e me deixam em dúvida se a 
desconhecida não seria eu neste topos que sempre esteve no aqui, numa 
natureza naturante não inventada. 

Nas linhas traçadas pela poética do sobre, poemas narrativos são locali-
zadores de criaturas animadas em “triguidade”: em estado emocional, em 
personificações e em espíritos. Assim, nos encontramos – acompanhando 
os seres líricos – caçados por uma “lupa lunar”, em “O Fabuloso caminho 
das formigas de fins de Maio”; sobrevoados por alados noturnos, em “Os 
Corvos [em) Cinzas”; encasulados num macio insólito, em “A Ovelha de 
Pelúcia”; sucumbidos numa nobreza dura, em “O Elefante de Marfim”. 
Nesses topos, um interessante jogo entre o grotesco e o grácil, conduzido 
pela harmonia dos recursos sonoros utilizados, evoca os contos fantásti-
cos oralizados, que ora contemplaram encontros humanos sob a luz do 
fogo e embalaram o sono de crianças que sorriem chorando em festas de 
espectros alegres, como os de “Os Fantasmas”; as mesmas que acarinham 
criaturas míticas, como o monstro-cão cansado de ser mal, em “Argos, e 
depois branco, e negro, [e só] agora penumbras”.

2 Toda a abordagem teórica discutida e detalhada por Tzvetan Todorov sobre o “estranho” e o “maravilhoso” 
na ficção está no livro Introdução à literatura fantástica (Editora Perspectiva).
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Em queda nos buracos deixados pelos alfinetes soltos da cortiça, um 
chamado insolitamente íntimo conduz ao espaço do dentro, como ma-
trioskas contemplantes da estação que lhes compõe os corpos ocos. 

Tais descidas são orientadas por movimentos em mímēsis, como im-
prime o poeta em grafia, confirmada pelos signos não verbais que surgem 
pelas veredas. Os desenhos de Andressa Alvarenga pontilham, em técnica, 
a percepção visual e cartográfica do estado poético do agora, tão tangível 
ao instante quanto o ver da queda e da morte, motes principais da obra. 
Os pontos estabilizam a matéria imagética de alguns poemas e traduzem 
o sobre e o dentro em outra linguagem, mais delicada e, às vezes, com 
um incerto humor pictórico. São como outras sincretizações da mímēsis 
(talvez a mais pungente imagem da obra como um todo) que nutre a 
estética paradoxal de Nyll M. N. Louie-Alicê quando, elegante, imprime 
o Belo pelos signos do abjeto: o seco e o morto são tão agudos em suas 
representações que emergem mais encharcado e vivo que a própria Vida, 
instante de caída e denúncia da folha seca entre o céu e o chão.

A representação mimética é perseguida pela memória, outro dentro 
perturbante entre o oco dos corpos imagéticos que, iguais, vão se ape-
quenando, gigantes, um no íntimo do outro. Velada assim, a memória 
está no fundo do vinco, em “Plastiescória”; no fio esquivo, em “Sonho 
Perdido”; no poema-foto em p&b “Memórias em Cinzas”, mímēsis do 
pó do fim que, pelo corpo poemático, responde incerta ao que se pede 
na primeira estrofe:

“Como poderia guardar o dia de ontem
e anteontem
para além das chamas que os consomem?”

Corpo dentro de corpo, “sonho dentro do sonho”, nessa forma, com-
posições estáticas numa projeção vertical são chanceladas nos poemas 
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“Tangram” e “Noturnidades”, que fogem da estética do cíclico, do espi-
ral, numa proposta arquitetônica em direção a um núcleo explícito na 
realidade inexorável do existir poético.

“Noturnidades” também é um dos poemas que exemplificam outra 
figura estilística de Nyll M. N. Louie-Alicê, configurada em experimentos 
vocabulares (há quem chame de “neologismos”) que, em muitas das ima-
gens, estendem as significâncias antes de, pretensiosamente, almejarem 
novos sentidos. Por entre as trilhas, encontramos signos plusproparoxí-
tonos justapostos e aglutinantes – “deusdesmaiou-se”, “penepolônica” 
“sorumbenigmático”, “iluminescurecerei” –, que se enraízam imponentes 
nos versos, como árvores nativas cantando, em vozes ancestrais, uma 
genética das palavras que permanecem, senão em corpo, em memória, e 
materializam a conexão que há entre uma constância e outra.

Por fim, o (on)[l]írico, nosso companheiro de estrada, indica, por 
muitas paragens, a metapoética que rege seus versos cardiais. O poeta 
corporifica-se, de repente, furando inesperado outros topos no mapa. 
Ele volta, admira, segue, vê, morre, espera. Seu duplo, poema/Poesia, 
como que “para que tal poema não seja/ invadido por nomes próprios”, 
cumpre uma função mimética do poeta por entre os vales e morros que 
nós, leitores, percorremos. 

O surgir contingente do poeta/poema/Poesia, dentro de alguns textos 
que, a princípio, não sugerem essa presença, é o estranho que muitas 
vezes me localiza – eu leitora – no espaço do poético (Ei, Iouchabel! Você 
está sob/dentro de um poema! Realidade intacta), mas que – desconfio... 
– sinaliza, para o artífice, a busca refutante pelo signo escondido (muito 
além do nome próprio), pelo verso esquivo, pela estrofe escapante, sina 
eterna de poeta (não está no mapa!), porquanto “Tudo o que me significa 
pode me matar”.

Quantos Outonos...sem Desígnio¿ é um mapa de estação: outonal em 
espaço, destina à queda, forma madura do morrer; à morte, lugar de 
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todos os sobres; ao sobre, casca do dentro; ao dentro, para o tempo do 
secar sementes que, rebeldes, brotam presunçosas no útero faltante de 
nutrientes desta casa-Poesia cartografada.

Boa jornada ao desígnio Sul, Leitores!
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Parte I: 

  A  N O  M A L  I A
A   N    I   M      A    L      I  A   

“Perché questa associae’ione fra un inseto 
e l’animo umano? Forse perché i misteri di 

entrambi sono tanti e incomprensibili?”3

3 “What is this association between insects and the human soul? Is it because of the multivaries mystery of them 
both?” Do fi lme “Phenomena” [1985], de Dario Argento: “Haverá alguma relação entre os insetos e a alma 
humana?”





25

O Fabuloso caminho das formigas de fins de Maio

“Eu descobri que se alguém olha um pouco 
mais de perto para este belo mundo, 
haverá sempre, logo abaixo dele, formigas 
vermelhas.” (David Lynch)

“...Little memories, marching on
Your little feet working the machine
Will it spin? Will it soar?
My little dream working the machine...”4

O poeta, estúpido, estava a voltar derrotado

para sua morada

quando no meio da passada

surgiu-lhe um mistério maravilhoso:

um caminho — de formigas — 

que tecia intrigas 

— a seguirem na procissão — 

por um longo caminho na escuridão

sem saber-se o fim assim tão próximo...

Cada uma a sua carregava  — 

folhas de outono de tez amarelada

(pois pele também as árvores têm) — 

e o poeta, estupefato, se admirava

com aquela surpresa que o calava, no olho que não pestaneja

(e assim seguiu-as, sem ao menos dizer “Amém!”).

4 Trecho de “Empire Ants”, por Gorillaz. Albúm: “Plastic Beach” [2010]. 
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Na noite, cada uma delas a outra tocava 

e cada folha que se cortava

era uma chama que crepitava

e nesse toque anunciava

a seguir, em um canto do acostamento, o próximo passo

o poeta, delas, seguia aquela sinuosidade

que pelas quadras da cidade

na mais profana felicidade

parecia, a qualquer instante, prever calamidade!...

Para depois retomar o compasso:

seguiu e dobrou ruas

com medos e amarguras

de perder aquele belo rastro

enquanto as formigas, essas só queriam os seus repastos

e a madrugada, que se precipitava

com ela carregava nos braços

o frio que se acentuava:

foi quando um mistério o outro substituiu

e quando aquela linha no formigueiro se partiu

o poeta pôde ver no horizonte, em halo à lua

que a sua sombra assombrava e que cobria-o pálido, obscura...

e no céu, em nuvens, um segredo que era, então, tão desvelado:

era o poeta que, com uma lupa lunar, era caçado...

Em co(n)f[f ]ins de Maio: deusdesmaiou-se. 

Outono de 2016
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Ostras, Rosas e Pérolas

Aprendi com as ostras e com as rosas; e com as ostras e pétalas

a me livrar dos males —

jogo-a-os aos mares:

como espinhos e pérolas. 

Faço das redes barcos e anzóis

sob um céu limão-rosa, pesco

o pecador

nas luas e sóis dos faróis. 

O mundo logo torna-se: é uma jubarte atravessando o arco-íris

entre os mundos, sem suporte,

de cada um de nós.

De cada experiência, faz-se uma mímēsis:

é, assim, esse compartilhar a morte

que não nos permite permanecer a sós. 

Sob Münechild;

Para Mel(issa),

18 de Novembro de 2018
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O Ovo e o Casulo

“Quem teria o direito de chamar de superstição a crença de alguém?”

Foi pensando neste pensar

que me deparei naquela tarde

com o estar a deparar...5

O presente

Único, e não mais nada

Do ovo, saíra uma lagarta

e do casulo, um anu;

Pássaro-Borboleta e Mariposa de Bico

uma ave que não era o tico-tico

mas que sabia assimilar este voar:

não fora da asa, mas fora do voo^6: para dentro do Soônho...

Assentado em 19 de Agosto de 2021

5 Estrofe por inspiração do camarada Aureir (verif. Prepitacos, em Escatolírica Nokturna, 2018).

6 Um morcego, destes que quando “muito olha a lua fica louco”, me ensinou esse modo de voar.
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Os Corvos [em) Cinzas

A luz que entrava pela janela

apenas escurecia ainda mais os contornos...

Mas quem sabe a sombra

era na verdade vintage:

os corvos faziam a vinheta

para o centro do quadro

onde um cego louco

batia punheta

e gozava 

formigas de fogo.

E as asas dos corvos

eram pétalas de jasmim:

que vinham a mim

por meio de meios bocados

migalhas que eu deixei como rastro

de uma vida passada...

Os corvos, enfim 

voavam por sobre o muro de grades

da fronteira

e adivinhavam o próximo local de repouso...

Os corvos sobre os cais eram gaivotas

e os corvos sobre as linhas dos postes

eram andorinhas:
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por onde quer que eu pousasse have(esta)riam 

doninhas

prontas para me devorar aos montes...

Mas depois que eu aprendi a voar

usando minhas barbatanas

minhas aventuras nunca mais foram mundanas:

os corvos têm bicos de flautas

e cantam uma música

que faz enebriar...

Insular

desejo, portanto, é o que eu tenho agora:

não é com as asas de fora

mas com as de dentro

que eu vou saber o momento

e a hora

de ir embora.

05 de Maio de 2018

~ 07 de Janeiro de 2021
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A Ovelha de Pelúcia

“Hello again,
friend of a friend,
I knew you when

our common goal
was waiting for the world

to end.”7

Seus fios cinzas

foram tecidos na forja

de outros sonhos realizados...

mas nunca os seus.

Por isso, chamavam-na

a Ovelha de Pelúcia:

um ótimo travesseiro, 

feita completamente de si mesma.

Era a ovelha expiatória da família,

não aquela que morria

todos os mesmos dias de cada ano

para salvar a reputação da casa...

mas a que por ser ignorada

era a que se salvava

de qualquer compaixão

que a pudesse humanizar...

7 Trecho da música “Black Sheep” [2010], da banda canadense Metric.
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Seus fios de lã
funcionavam como fios elétricos
que conectavam os sentimentos
entre os cômodos...

Enrolavam-se
E
Desenrolavam-se
Ao bel-prazer da Diplomacia...

Era preciso ter um quadro perfeito
para que as pessoas,
embora as mesmas,
soubessem cometer novos erros...

E quanto mais seu pelo 
pelo corpo crescia
mais,8 a casa ela
aparentemente protegia.

A lã da Ovelha de Pelúcia
já substituía
os móveis,
os tapetes, as camas...

Não muito se passou,
e o teto, o chão, as paredes
foram forradas com todo
o seu corpo...

8 Dizem que esta vírgula foi a prova cabal, resto do fósforo encontrado na cena do “crime” que “está por vir”.
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Em breve, até mesmo 

a geladeira

e o alimento que ela continha

eram feitos de pelúcia:

será que alguém,

com um pouco de argúcia,

suspeitava da armadilha

da Ovelha de Pelúcia?

Foi em um tempo seco,

sem chuvas,

que a Ovelha decidiu

dar início ao seu plano.

Correu para a outra casa,

uma casa feita de fósforos,

que não tinha entrado na história 

e que pertencia ao Cavalo de Tróia:

gentilmente, como uma vizinha

que pede uma caneca de açúcar,

levou de lá apenas

um daqueles palitos —

e no meio da casa (egoísta)

iniciou seu número artístico:

explodiu a casa de lã e sua corja

com todos seus sonhos enfeitados...

Boletim de Ocorrência registrado inicialmente em 09 de Maio de 2018
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Argos, e depois branco, e negro, [e só] agora 
penumbras9

Argos,

por que esperaste tanto,

cão infiel?

Haverá em ti alguma luz que não apaga

mesmo depois da morte?

.......

Por todos os bosques que corrias

por onde as bruxas e as Nivrásiras10 moravam,

e onde se contaram, depois de mais

de vinte anos que se passaram,

tantas e tantas histórias:

as tuas venturas e aventuras

não foram menores que as minhas

tal qual que de ti é nome de cão

e quase de um navio que também caçava ondas e Onças

pescador-perdigueiro de tempestades-jubartes...

9 Ou Argos, e depois branco, cinza, e negro, [e só] agora penumbras. Poema dedicado, in memoriam, ao golden 
retriever Mr. Paddy Corrigan. 

10 Gênero de ninfas cuja morada são os cemitérios.
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Por todos os destinos que o teu olhar ultrapassou

de vista cansada, queres morrer e não morres

enquanto não se vencem os pretendentes:

uma história que devora a outra, penepolônica,

no embate não pelo melhor esposo,

mas pela melhor flecha: seta

na qual o tempo sempre se escora...

Não sem atraso, embora; me esperas,

cão infiel de meu tolerante — a si — amor, e reconheces

quem aqui um dia teve morada

na esperança de que a espera se esgote

antes mesmo da última cançada caçada, em que nos desviamos:

não te levantas, portanto; dormes o sono dos justificados,

enquanto dorme o sono dos justificados... no oposto celbemor...
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[Porque queres, contudo, morrer diante de

Mim? Das minhas vistas, ou pior, das minhas memórias, cão

Infiel?]
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Dormes, Porém, o sono dos justificados...

Das crianças, e Dos Animais...

Pálpebras sem sono e sem pétalas,

num travesseiro sem penas,

num caminho sem pregas,

num corte sem sangue,

numa mescla sem rosto, num rosto sem pegadas

feito nuvem que à lua abre asas, semelhante

a um dragão sem escamas nem alas, nem penas:

e um uivo agora sem dono, livro em branco sem poemas,

que reluta para estranhos, como quem quer permanecer,

mas segues

na Última Noite do Mundo,

por estares a verdadeiramente a ver e ser, vistu-por,

fantasmas... plasmados... enquanto persiste...

O Pesar,

não sem estupor,

na Memória daquele

Que nem pôde te proteger.

13 de Janeiro de 2018 a 09 de Maio de 2018, sob Mukinabaht ~[10 de Janeiro de 2021]~

Enterrado em 19 de Agosto de 2021
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O Elefante de Marfim 

É fácil prender um elefante

à imagem de si mesmo.

Primeiro,

nos melhores Circos,

quando filhote, 

costumam amarrá-lo

a um pequeno toco

e depois, sem necessidade de trocá-lo,

na fase adulta,

já tem o pequeno grande elefante

sob total escuta.

Um desses elefantes,

no entanto,

operou uma espécie de vingança silenciosa... 

Começou com uma mancha branca na tromba,

que logo depois foi se espalhando

pela cabeça, pelo tronco,

pelo antes lépido rabo

que se movia para lá

e para cá,

avulso ao restante do corpo,

mas tão obediente quanto. 
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Ao tocá-lo, perceberam enfim:

o elefante inteiro

puro

se transformou por completo

em marfim. 

Até os olhos,

que antes imploravam piedade,

eram agora olhos abertos

fechados pela camada branca.

Quem passasse pelo circo veria

aquela estátua imponente e pálida

refletida sobretudo

no sol do horizonte:

imponente,

porém

estática,

silenciosa,

um tanto amedrontada...

mas ainda mais amedrontadora.

Era, repito,

a vingança do elefante...
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Não obstante;

os donos

do circo pareciam felizes

com aquela pequena grande vingança:

para quem, ao fim da vida do elefante,

só teria dois pares de marfim,

um elefante inteiro assim

era como Dádiva dos Deuses.

Mas o elefante era como um mágico

que ao fim teria, embora,

para poder tirar de sua cartola

uma segunda vingança...
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No dia de sua exposição no Cadafalso,

quando o martelo do domador

prometeu reparti-lo em pedaços,

o próprio elefante se adiantou...

Mal o martelo na sua grossa pele encostara,

o Elefante de lado se prostrara

para em seguida dissolver-se

numa gigantesca nuvem de pó:

essa nuvem logo o circo cobriu todo,

como a vingança do seu maior artista,

e ao se encontrar com o malabarista,

aproveitou sua tocha ardente em fogo

para explodir o circo tolo,

como que afundando num mar de lodo,

o circo que quisera, quisera sim!

transformar em banco

o Grande Elefante Branco de Marfim.11 

Boletim de Ocorrência encontrado entre 23 e 24 de Maio de 2018

11 A ilustração do poema foi feita com base em um origami elaborado por Camila Hanauer.
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Parte II:

Fungi





45

A Maressina

O som das águas reverbera no 

verde das

flores

e os violonceloucos dançam

ao redor da fogueira aquática

contentes de não poderem ser

revistos

pelos que não podiam 

escutar

a músicaré.  

Sinop e Ubatuba, 04 de Janeiro de 2019

Foto-fonte: Melissa Bortoletti 
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Plastiescória

O plástico não tem memória...

Mas por quantas mãos...!

Passou...

Embora por nenhuma delas

mais que alguns segundos...

É, todavia,

na via dos fundos

dos copos 

de barro,

de vidro

e de metal

que corre sincera

e verossimilarmente

a água liberta de corpos.

Veja

nas festas,

nos bairros,

nas feiras,

como se trocam

amorosamente

os símbolos...
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Sou parco de palavras

e esta é a única coisa que me entristece:

não poder representar tão bem...

essa dança de sabores, cores

e histórias...

As veias das canecas 

têm estrias de aventuras...

Vai por elas

e ganha caminhos 

pela simples alegria de caminhar

e reparadigmazar...

Conhece, das crianças, 

a sua arte de Babelizar

:12

erguer torres

nas bases dos formi

e cupinzeiros...

Aprende com as vacas

a sua arte de ruminar

pastos e pessoas...

12 Verso incluído em 20 de Dezembro de 2019. 
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Abre, no entanto,

a flor grata da surpresa,

orbe de suspeita

e de curiosidade,

e arranca da terra

não o ranço da pura vingança,

mas o próprio ato de não arrancar...

Alguns dizem:

Dê a César o que é de César

e a Cristo o que é de Cristo:

aprenda também a dar à Coisa

O que é da Coisa:

A mão que balança gentilmente

não o berço,

mas o túmulo,

e que espera

que até mesmo do plástico 

nasça uma semente

de inóspita,

discreta,

aguda,

singela

e veemente

Esperança...

25 de Julho de 2018, originalmente
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Noturnidades

I
O que são essas noites,

senão ansiedades,
e essas ansiedades
se não são noites

por baixo das pálpebras?

Sorrisos feitos de nádegas,
dobras da lua refletida

em felicidades
tomadas como açoites,

anúncios de futuras desilusões?

Mas ainda assim são noites,
são ansiedades assim ainda.

II
E se o dia também é noite

que faz fechar o olho
no vermelho do nascer do sol
que se abre como um repolho
a ser colhido, fruto arredio?

E se a noite não se quer o contrário,
nem no inverno nem no estio,

já não é mais o dia que eu escolho,
mas a própria manhã,

novo pernoite?

E por isso o dia também é noite,
embora, à noite, nunca queira estar o dia.
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III
E será a noite também poesia?
verso que se faz prenhe,
berço de uma nova fantasia,
dragão que se quis anjo
e anjo que deu asas à azia...

E será a poesia também alma da noite?
feto que se fez banjo
para as cordas sobre o útero
tocarem a música das arpas
e harpias que lhe devoraram, ao nascer, o pranto...

A noite é também poesia,
a poesia é também noite.

IIII13

E da noite, faz parte a insônia?
feito acorde eterno que não faz dormir,

antes sentir o amor confuso e terno
de quem, por amar,

não deixa o objeto amado descansar...

Pois que, da insônia, também tem parte a noite,
noturna esperança dos olhos que não colam,

mas se recolhem ao tédio,
terno de pele sob as sobrancelhas,

dobrado como para qual defunto que se vai enterrar?

A insônia, porém, veste a noite...
como a noite veste a insânia.

13 Alguma coisa ocorreu aqui. Há uma pista em um relógio na cena inicial de um filme austríaco de terror, 
do ano de 1983.
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V
E se a noite também é morte

dela um duplo, ou uma consorte,
há espírito que a supere

se há também nada que se negue
a ela se sujeitar?

Feito pássaro de portentoso porte,
abre suas asas e acolhe a sorte,

o destino e o livre arbítrio de quem a espere
e por ela se entregue

ao que o acaso o ocaso ditar?
Pois que a noite é um tipo de morte

tal qual a morte é seu espelho e contraforte.

VII
E será a noite também noite?
outro sentido que a suporte...
verso que a conduza conforme o vento,
que esconde aquilo que o outro tento,
mas mostra muito mais do que o signo comporte...

És, enfim, noite, ansiedade e insônia;
dia e poesia;
morte (do próprio poeta!) e mesmo ainda noite...
solidão e companhia, para tudo uma ponte:
pois... Noturnidade... és tal qual a Deusa Nix.

Mesmo quando apenas um pixel de luz negra no horizonte...
da deslumbrante claridade da cidade.

02 de Abril de 2019 e 22 de Julho de 2019, primeiras noites
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Os Fantasmas 

Escondidos por debaixo dos tapetes

encurralados nas teias de aranhas

por baixo de montanhas de poeira

dançando feito diabretes 

os fantasmas da casa organizam uma festa.

Esperam chegarem os convidados

se sentem muito bem agraciados

por ainda se sentirem vivos

fazem aos convivas que sintam o mesmo

os fantasmas da casa organizam uma festa.

Sua casa era tantas

um parque de diversões, abandonados14 

um túnel que exale um cheiro podre

interditado;

um velho cemitério onde as pessoas

infelizmente

não são mais enterradas...

Mansões assombradas...

corredores de decadentes hospitais

hospícios, jardins igualmente abandonados

castelos e mausoléus cinzas...

14 Um parque assim pode ser encontrado no filme de Harvey. 
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Não me recordo de que corpos eram os fantasmas

mas talvez algo muito agradável

e singelo.

Não de pessoas famosas, embora com requinte...

pessoas na boa medida do simples

que não tinham por que nem por quem

invejar a própria simplicidade...

Ah, os fantasmas organizam uma festa...

penduram piñatas no lustre

e alguns vêm fantasiados de piratas

os fantasmas até se fantasiam de fantasmas:

não querem desapontar ninguém...

e por baixo dos lençóis

guardam suas carnes

e por baixo das carnes

arrebóis. 

Os fantasmas, antes da festa, pintam a casa de negro

e vermelho nas janelas.

Talvez seja uma combinação boa

e se não for 

os convidados entenderão

algum dia desses...
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Antes que a festa termine

eu quero dizer apenas que ela está para começar

pois os fantasmas

me disseram

que não gostam das coisas que terminam:

memória de fantasma é coisa pra gente esquecer

pois toda vez que a gente lembra de um fantasma

é capaz de um de nós também desaparecer

Sob “The Ghost In You”,
03 de Maio de 2018
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Sonho Perdido

Este fio que vem memória

é fio perdido,

escorre

e leva com ele

um eu meu escondido,

fio rubro

e ruivo

e esquivo,

esqueço-o;

embora ele me lembre

espesso

caminho,

domínio

perdido do

mundo dos

sonhos;

e por ele caio,

e por ele sinto,

e o verso que encontro

é o que minto

e o que omito

é o da ominosa verdade:

mas o fio ainda cai longo

fio feito não outro

que não pudesse ser

que nem de cabelo

e por ele de novo caio;
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em madeixa
que não deixa,
se aparecer,
o sentido mais obscuro...
a melhor comparecer
e compadecer
desta humilde
e fracassada tentativa.

Dobro-o
o sono sobre o sonho,
e uma perna sobre a outra,
na cautela,
em virgília
e paralisia,
e mesmo assim não encontro
não a vítima,
mas o escombro,
pois é na ruína
que pode florescer
o verso;
mas não floresce
se não o espinho:
então novamente o procuro,
o verso,
a procuro,
a estrofe,
a rima,
a maresia,
e peco e 
peço
sem ser atendido.
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Então, pela última vez caio,

e esmiudeço

a queda 

no ato:

canso de cair, 

mas mantenho o passo

para que possa cair mesmo

apesar de mim...

Para que o fio

desfie 

à vontade

do próprio fio da vida

e do da esperança:

e para que,

no fim da ida,

se conforme

ao desforme

caminho da descida:

Rio Perdido

da Lembrança...15

Primeiro lembrado em 04 de Junho de 2019

15 Permanece um mistério: um trecho deste rio pôde ser revisto à orla do lago... sublinhado... entre Outubro 
e Novembro.
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Sonhos de Final de Tarde e Fins do Mundo16

Às vezes, vem a calma tempestade

de um final de tarde: sorumbenigmático.

Faz entre os carros passarem, 

velozes, violentos,

uma senhora e seu neto;

e por um átimo eu desejo

o fim das cidades, 

e, com elas, as humanidades.

Desisto desse pôr de sol,

desta mornidão sonolenta e depressiva,

esse calor que sobe, soberbo e rotundo,

e sobra,

das esperanças que evaporam nos varais de chumbo...

Mas de repente, vejo, à Caviúnas,

um caminhão vendendo pipas,

enroladas em varas

e papagaios pescados em ripas,

e ao lado, como se as nuvens do céu fossem,

dos deuses-crianças,

seu barro de brincar memórias em quintais...

16 Poema originalmente publicado no n° 9 da Revista Literária Pixé, vindo de mudança para este livro.
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De novamente, as teias da aranha da tarde descem,

e não mais quero a explosão do mundo,

mas a mão que balance a Terra

como um berço, a esmaecer pensamortes,

onde durmam sereias

o seu sono mais profundo;

e me torno o Caos mais vagabundo, 

mendigo os fins do mundo

para os confins do mundo, a desvanecer o que eu digo:

“Eu deixo o hoje por hojar,

pois a morte dos outros, que estou a procurar, 

já é nada mais que a morte minha que quero esquecer...”

Vislumbrado primeiro em 28 de Março de 2018, sob “Cradle”
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Parte III: 

Olter Ago
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O Sonheto [O Soneto Amarelo]

Sonhei que tudo que sonhava era sonho

e acertei, ao menos na primeira tentativa:

da minha dádiva que iluminava a expectativa:

só o que vivi é que aqui não exponho...

Senti tudo que agora deveras sinto,

mas errei, e me feri com o erro-espinho

e, trespassado, atravessei o espírito::

a verdade que sobrou é a que omito...

Segui, e perambulei, me entreguei à água,

e separei as páginas da vida com uma espádua:

e as que não pude separar, ao menos regrei...

E do romance ao filme que registrei

não sobrou sequer uma mágoa:

apenas os versos que rasguei.

Primeiro sonhado em 09 de Dezembro de 2018

[Novamente, sob “Underwater”]
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fez.

Tangram

Se Deus fez o homem

ou se foi o Homem que fez deus

eu nem sei

nem eu sei

se fui eu que fiz o poema

ou se foi o poema que me 

29 de Maio de 2018
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Memórias em Cinzas17

Como poderia guardar o dia de ontem

e anteontem

para além das chamas que os consomem?

Fazer da cinza a própria casa,

pulverizando os fatos

e tentanto dali edificar 

uma montanha:

é tolice arrematada.

Mas posso juntá-las

ao barro gretado

e ironicamente solidificá-los

com água e espera.

Memórias em Cinzas,

não em cinzas tornadas,

mas elas, as cinzas, 

as próprias memórias:

guardá-las, é preciso, (e precioso),

como se guardasse um corpo de um bisavô

em uma urna

em cima da estante.

17 Da época em que Alicê era “Halljssê”. 
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Mas não guardá-las apenas

para esquecê-las:

é mais adequado misturá-las 

com os confetes

das folhas das árvores

e soprá-los, a eles e a elas

por cima dos ombros

e por baixo das luzes 

e entre as sombras...

nas festas de Ano Novo.

E, no fim,

pintar a casa de cinza

só

para que ela não se torne branca

e desmorone no meio de farsas.

Alicerçado primeiro em 09 de Janeiro de 2019.
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Zenitênues

“Fios de linho que costuram

um céu estrelado por cima de mim:”

em formato de forca e ilha.

Algo que eu não posso:

nadir que nem quero imaginar...

Difícil, pois, é esta linguagem,

plástica, que é violenta 

e me violenta sem pesar

o pensar... e de mim me exila:

Tudo o que me significa pode me matar. 

10 de Março de 2018, novamente sob “Celestica”
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Where were you whilen I were mine?

Neste mundo de pesadelo e sonho

onde você estava

enquanto eu me restava?

Neste mundo que eu mal suponho

sou ao mesmo tempo

Eu e Nada.

Onde você descansava 

enquanto eu passava 

pelo naufrágio?

A cada vez que eu ia

retornava, e duas vezes pagava

o mesmo pedágio...

Mas não por duas passagens

mais por a mando do que o cobrador creu:

ser eu duas vezes eu.

E neste mundo de fantasia

o que mais me dóía:

o ser-se eu ou outro?

Apesar de ser muito

apesar de ser suficiente...

eu ainda era pouco... eu.



69

Onde você estava quando eu não era meu?

E está agora quando eu sou eu?

E estará amanhã quando eu não for mais nosso?

Ser eu é coisa que ele não posso.

Se outro é, coisa que eu não pode. 

Ser meio, sem medo, é ser durante quando? 

14 de Janeiro de 2018 – 07 de Abril de 2021
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Parte IIII: 

Phatos
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Sobre aa sombra

Por debaixo, onde a água não mais tocava...

Por debaixo, onde a sombra escurecia ao seu último nível,

de onde os corpos não poderiam ser desenterrados ou desafogados,

luzia um pálido espelho cor de lustre,

onde todas as memórias foram resguardadas

para o poente.

Por debaixo, onde a sombra escurecia ao seu último nível,

de onde os corpos não poderiam ser desenterrados ou desafogados,

luzia um pálido espelho, dor de sabre,

onde todas as memórias receberam, o seu corte

para o sol nascente.

Por debaixo, onde a água não mais curava...

Submergido em 14 de Janeiro de 2018, sob “Underwater”
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Quando uma Flor se Queimará?18 

Quando uma flor se fecha

outra se abre

em flecha disparada contra o tempo...

E, a contento,

ou descontente,

o amor premente se fez primeiro...

Do escopo do qual não se escapa,

é flor que apunhala

semelhante estocada igual a de estaca...

E se aquece na fria dor

dos indigentes

que a arrancam quando a veem na estrada...

Para cheirá-la

ou beijá-la

ou enterrá-la...

Ou repeti-la,

a escancará-la,

flor, húmus, rubra alga.

18 Quando “Halljssê” mudou-se para a casca “Hawljscê”.
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Mas, se para a flor é chegada a hora,

a hora também há de ousar

ter-se para quem a arrancou

e não soube lhe pedir o aroma.

A flor que morre é aquela

que no jardim escorre

   — (aquele que também se putrefaz no que matou) —

e que, à morte do mundo, a sua morte soma...

Recebe, então, apenas este conselho, flor amiga:

“Rosa de estio Outono, não fica, foge, e, nessa morte, escapas!

deixe para trás o Amor que te mata, 

e na aljava encontres o Espinho

que te indicará o caminho avulso...

E, sem voltar o olhar, ferirás a Aurora

e almejarás, no Agora, o peito aberto,

coração estripado em acelerado pulso

no sempiterno e certo Desejo de não ressuscitar...”

Poema colhido em 02 de Abril de 2019
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Revelação

Não foi no alto

da roda-gigante,

que eu revelei.

Mas na rua

das Formigas do Fim de

Maio.

Quem amei:

Disse

a uma amiga

e depois

neguei.

A estrada na noite

era uma montanha-russa em linha reta

pronta para atropelarem

as borboletas

da curva

do 

estômago. 

Sob 24 de Novembro de 2019 (?)
e “Tem New Lives”,

Para Ednalva,
Por WMN.
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Níquel

Um dia, assistindo a um filme de Tarkoviski

e ouvindo uma música de Aphex Twin,

coloquei minha mão na tela

e de lá retirei uma moeda...

ela era verde de um tom pastoso e tranquilo.

Com ela, fiz um desejo

e a atirei para o alto, 

para uma nuvem em formato de poço...

Quando ouvi o tilintar da moeda no fundo do desejo,

abaixo de mim estendeu-se uma relva feita de musgo...

O meu maior desejo era apenas

ter um bom espaço pra deitar

e continuar a desejar

o que

quer

que 

seja...

Viver como se fosse feito de origami:

e se não der pra deitar ao lado de quem se ama,

apenas isso:

ame. 

Sob Lichen e Wait, 
Primeiro pedido em 29 de Maio de 2018
Para WMN.
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Parte V: 

Prosopopeia
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12:5119

Guarda

o minuto que se foi

como garantia

como quem guarda um boleto

e deixa uma carta por baixo da porta...

Deixa estar

Deixa passar

Deixa sentir

e se não nem passar, nem sentir, bom está também.

Segura o momento pelo pescoço

Depois solte-o e deixe-o-se-te enforcar...

São apenas doze horas e cinquenta e um minutos

Se hoje já foi, amanhã também o será...

Todas as nuvens que desenhastes

tinham um azul tranquilo demais

para que possa descansar

para onde se possa fugir

todos os dias de um balanço

que a vida nem sequer tinha

mas mesmo assim perdeu.

19 A soma dos versos indica o mistério do encontro entre os números e as letras.
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Se queres atravessar, atravessa...

Se queres voltar, volte...

É pena que não se consiga voltassar

Nem atravetar...

Todas as coisas abarrotadas e atravancadas,

Desatapetadas

Ainda mesmo assim, vão encontrar:

Os calçados cheios de barro à frente da porta. 

Para Bruna Evangelista,

Primeiramente, às 12:51 do dia 06 de Dezembro de 2017 
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Madeixas Lunares...

Às vezes,
sinto o rosto der

rent
endo 

como uma leve fatia de queijo:
e os pensamentos juntos
liquidificados
na atmosfera intrallunar. 

Um aquário
de neurônios
despedaçados...

Disseram-me
sempre
quando criança
que o satélite era uma enorme fatia de provolone...
rabiscado na parede de meu quarto.

Pintava o sete e o Setembro
seifava a cor das palavras
e depois ia cobrar-me
um
o autocastigo.

A chuva então jogava seus cabelos
encaracolados
por sobre as janelas da Casa
e, entre os rastros verdes deixados, pegajosos,
eu ensaiava
uma desculpa para o Amanhã. 

Pintado inicialmente em 04 de Janeiro de 2019
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O poema do Beco-eco-eco
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Viver tem sido complicado...

a lua parece

refletir não o sol,

mas o ralo:

Viver parece complicado...

a lua tem sido

não o centro,

mas o vazio halo —

Viver reflete o lado ralo,

não o lado complicado da lua,

mas o túnel que manda toda a luz

de dentro de casa 

para a rua...

Viver tem sido no mundo da lua,

não aquele que o olho da rua 

reflete e mostra;

outro mundo mais envergonhado:

onde a liberdade está nua e 

exposta.

Ecoado primeiro em 13 de Abril de 2018
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Parte VI: 

Per Aspera Ad Astra
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A Encruzilhada das Parábolas

Um grão de mostarda

cresce vistoso

e imponente...

Mas não o que caiu entre espinhos.

16 DE MAIO DE 2018
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Almas Petrificadas

Depois do enésimo sonho
acordei num jardim próprio das delícias
e encontrei uma estátua um tanto diferente...

Quanto mais me aproximava, menos a via:
sua cor, um borrão, estonteava,
e sua forma mudava,
escurecia
no avesso da paixão...

Recuei pé ante pé
e, quanto mais me afastava do jardim,
sentia a minha alma congelar...

Mas ainda era curioso,
andava e o buscava, o tesouro,
ainda procurava o que admirar...

E então, quanto mais longe ficava, 
a estátua, como uma flor,
desabrochava

por camadas de mármore

onde o sonho poderia ser um tênue lençol branco...

Quando me afastei pela metade,
pude ver a ausência de um dos braços da estátua,
tal como a Vênus desejada...

Mas na outra, mão pura e delicada,
flutuava — ou não flutuava?
uma forma ainda deformada...
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Segui me afastando
e o corpo mas ainda congelando 
já me ignorava:
e apesar de mim, eu prosseguia...

Que ironia seria
que, na chegada, eu perdesse
o sentido, ou os sentidos,
que me permitissem desgustar aquela figura?

Porém, já no fim daquela breve sonhada jornada,
mistura de idílio e sonho e pesadelo,
meio que me esqueço
do equilíbrio
e, ao contrário,
tropeçando,
mais de pé ficava!

Ao fim, senti a alma completamente anestesiada,
mas pude ver a figura que a estátua escondia
e agora revelava:

Era um espelho que dizia:
quem és tu, alma que se admira
e agora se petrifica, e não diz mais nada?

A partir de 17 de Janeiro de 2020, 

sob “Cold Souls” e “39 by design”. 
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Parte VII: 

Mnemímēsis

“...And this mess I’m in
I’d trade it for a second skin...”20

20 Adaptado de “Are We Arc?”, da banda canadense Trust (ou TR/ST). Álbum: “Joyland” [2014]. 
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Ätesttupanmnésia

As velhas mariposas também:

se jogarão dos precipícios...

Seus corpos, húmus

em suma, corpos

para o nada... só que agora sem saber voar.

Não mais o ódio e o preconceito

não mais o medo que elas carregávamos:

também estes serão enterrados

como numa camada, de folhas,

que se segue à Outra... no esquecimento.

Também eu serei fogo-fátuo e miasma,

também eu serei alma e iluminescurecerei

a vagar nos bosques; e as pontas dos mastros

dos navios e pavios:

também serei tempestade e depois silêncio...

Ao mesmo tempo: abismo, queda e cadáver.

Primeira queda em 24 de Janeiro de 2020 
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Parte VIII: 

?

[para Cash Askew, in memoriam também, por 

algum motivo sumariamente inesperado... desde 

a história das moças ruivas...]21

“...Não posso deixar de olhar para trás

Estou perdido em minhas memórias

Apanhado pela nostalgia

Olhando através do vidro colorido

Criando uma fantasia

Para encontrar a eudaemonia...”22

21 “Will you watch petals shed from fl owers in bloom?” (epígrafe quase repetida, oriunda de Sinanestesia; com 
trecho da música “Transgender”, de Crystal Castles. Álbum: (III) [2012]).

22 De “Eudaemonia”, pela banda Th em Are Us Too. Álbum: “Remain” [2015].
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A Casa23 

Esta casa é algo que ainda não consigo significar.

Quando a imagino florescer
por entre as pedras
nenhuma de suas cores
consegue me apetecer…

Tentei imaginá-la
com seus muros
e alguns destes até me agradam…

Mas…

Sempre que algo nela me agrada
corre um vento ligeiro
deste de fechar portas
mais ligeiramente ainda…
e logo atrás
traz
para dentro da memória da casa
um sentimento desagradável…

Tento fazer testes:
passo por ela durante o dia
e durante a noite
e as sombras que a percorrem
carregam novas tonalidades…
e ora melhoram
ora pioram sua feição…

23 Poema originalmente publicado em 05 de Julho de 2019 pela Revista Ruído Manifesto. P.s.: o trigésimo 
poema desta obra se encontra após o livro, na “página 105”.
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Nem mesmo às árvores, as árvores

podem lhes dar estabilidade:

as raízes, que brotam

e levantam os paralelepípedos

da calçada

e formam gentis arabescos

desvelam também

um mundo subterrâneo

povoado por demônios

em formato de insetos…
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Posso ouvir seu zumbido

e nem todos são abelhas…

mas o som é alto…

isso eu sei…

Esta casa era para ser um refúgio

um santuário de aconchego

um lugar em que nem as horas mornas

poderiam me fazer temer a morte…

Mas ainda falta tanto para estar completa!

Afinal

mesmo que seja a maior parte dela:

uma casa não se faz apenas

de nuvens

pores do sol

e chuvas na varanda…

E este é mais outro problema:

mesmo que eu não seja fraco de imaginação…

não consigo vislumbrar o céu

visto de dentro dela…

Ainda faltam muitos nutrientes

ao útero da casa.

Mas outros sentidos podem sanar

a doença incurável que a casa têm:
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O som que a casa fará

será um som de osso

os ossos que desde o começo do mundo

as pessoas sopram

e continuaram, as pessoas, a soprar…

E se eu abaixo as minhas mãos…

em qualquer lugar que esteja

é como se sentisse seu pelo macio

de relva…

e mesmo a aspereza da areia

do terreno ainda não limpo

faz um barulho agradável…

Entre algum lugar entre o quintal da casa

há um pé de jabuticabas

que vão trazer um gosto doce

para a vida.

E, finalmente

as trepadeiras na sebe

com certeza possuem flores

cujo cheiro irá alimentar

as demais memórias…

Assim

esta casa rima com sua ausência:

seria, à moda do que disse uma amiga

a casa, “o poema que todo poeta esperou?”
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Eu só preciso tomar cuidado

para que tal poema não seja

invadido por nomes próprios:

preciso aprender

o difícil ofício

de construir uma casa apenas com palavras…

e sobreviver a isso.

Mas embora esta casa possa ser algo

que eu não consiga ainda significar:

em algum lugar

eu escondi a chave de casa

e quando eu achar

eu nem vou me importar

de ser um dia nublado…

Pois em algum lugar desse lar

há um lugar para a casca do corpo descansar:

para que esta casa que eu levo no sonho

possa inaugurar a casa

que me espera no mundo…

Inaugurada em 10 de Junho de 2018.

Última reforma em 21 de Agosto de 2021.
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Quantos Outonos... sem Desígnio?

Tantos Outonos em queda
tantos passos com pressa
tantas folhas guardadas:
algumas rasgadas...
de árvores 
de cadernos
de pensamentos.

Em todos esses momentos
em que respirava tudo 
e transpirava nada
o que eu buscava
o que eu lia
o que eu vivia
nos versos dos olhos brancos...?

Sentimentos ora sim
ora não
sem encantos...

Mas todos com um Desígnio Fatal:
o de chegar
estranhamente
novamente a este lugar
onde todas as coisas se preparam 
para a queda
rumo a uma nova morada
em direção aos novos desígnios...
misteriosos resquícios dos Outonos. 

23 de Agosto de 2021
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