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Essencial

Faz parte da minha essência
acreditar no improvável
por exemplo
que a chuva é um processo
físico-químico-biológico
sem influência divina
e que as lágrimas são
amargamente salgadas
por natureza.

Tanta outra coisa
faz parte da minha essência
desde uma insistência em não procurar
um bom lugar para cair morto
até um jeito minucioso
de andar com a cabeça baixa
sem m’emmimmesmar.

E o que fica de fora
faz parte ao contrário
como gostar de tudo
e todos e muito e sempre
pela ausência
coisa que se explica
se não pela minha essência
de incauto poeta
pela minha incoerência.
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Última cena

Entrei devagar no táxi apressado
num dia que não chovia
nem fazia muito calor
e pedi que me levasse até em casa
pelo caminho mais longo e mais lento e mais rádio AM 

por favor
que eu ia contar a história de nós dois
eu ia contar a história triste de nós dois
e que deixasse os palpites pra depois
e agora fosse só amigo companheiro e me ouvisse
                                                                        hein, que tal?
que eu ia contar a triste história de nós dois

Tivesse dito
siga aquele carro
apontando pra frente
teria sido um bom começo
mas um fim
digno de novela

de televisão
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Escorregador

Vontade de vento
e velocidade

A bunda que desce
desliza apressada
ignora o atrito
e a coxa queimada

De peito ou de costas
é só pros valentes
o azar é da testa
o azar é dos dentes

Areia na meia
na perna um corte
mercúrio só arde
pra quem não é forte

Perdida entre gritos
a fala pensada:
não quero mais nada
me basta a vontade

Na praça aprendi
brincar de saudade
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Curriculum

Cursar uma faculdade
de letras clássicas e vernáculas
para conhecer os grandes
os melhores
e depois de
       formado
diploma na mão
ser um bom bancário

Abrir a conta
de um autor renomado
(de preferência
um poeta)

Verificar diariamente o extrato
conhecer a intimidade financeira
de um provável candidato
a patrono de feira
do livro

Contemplar vida e obra
saldo e rima
licença poética e seguro de vida
forma e conteúdo
e ter a satisfação de ser um profissional preparado
bem à altura da exigência do mercado

Estampar um sorriso
para a foto emoldurada na parede
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pelo título de funcionário do mês
e sentir-se uma enésima parte
do livro do ano


