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Vasta EspecificAção
qualquer palavra
tentativa de definição
parece demasiadamente vaga
quando o sentimento
é vasto
concomitantemente
especifica ação
miúdas são as letras
que, em nós, se inscrevem
nos impelem a ser.tão

Vela Mar
as palavras mais belas
vieram turvas alíneas
também as cores
das coisas que não ousamos
verbo criar
toda expressividade
se revestiu de silêncio
assim como os sonhos
possivelmente críveis
à mercê das ondas
onde vela mar
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Amor Medonho
não foi um sonho...
havia mangueiras, goiabeiras, roseirais
açude, parede, casas na ribanceira
onde lençóis flutuavam
nos varais
não foi um sonho...
havia um homem, uma mulher
arvoredos e cânticos de pardais
um amor medonho nas colinas, no lajedo,
nos postais

Salmos
ela está para ele
assim como ele para ela
não tarda serão uno:
sertãocerrado
e os beijos serão possíveis
os pecados puros como salmos
suas línguas fundirão
céu inferno
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Manhã
ela [a poesia] não me pertence
[sequer me deseja provar]
parte madrugada à deriva
galo canta:
hora de acordar

Nada Há Que Ser Dito
ele escuta silêncio
o sentido de não palavras: das negativas às afirmações
compreende a longevidade nas pausas pela brevidade da demora
sabe que, entrelinhas, há uma ponte cujas águas vêm de fonte cristalina
e há, ainda, a chama o chamado e a bruma
a névoa que recobre floresta e habita pássaro
e o pássaro voa noite adentro e se esconde no tardar dos primeiros raios
porque jaz o sol, ele vem de outra ordem...
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