rever flora, lá fora um atabaque
bate, fumaça voa elegante
mente sob o cume calvo, alarde
por que? porque sobeja, sobe, antes
fosse apenas forma, fome, a
parte, mas é mais que isso, avante...
como recolher esse maço farpa?
perceber a disseminação dos
silvos, uivoos, cios, várias garças
que já alçam? as pernas feitas poses
as penas para o travesseiro, passos,
prontas para serem musas tão doces?
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a descrição de uma boceta – ossos
do ofício do poeta – ninfa, seus
cílios parecem caramujos-flores
do mastro escorre o limo, flux, musgo,
o ótimo, percorre a lágea lágrima
o leite, a Via Láctea, o escuro
lábio símile da lábia, da pálpebra,
olho oracular, a semióptica
farol e alvo, preparado para.
permanece duro – reger a exótica
orquestra de trinados, trinta pássaros
canoros, contraltos, ânforas várias...
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como preencher as lacunas-vasos?
o lago lágrima, o canto líquen,
como deter? o ósculo sal, pátio
da delícia, do delicado hímen,
não mais ninguém entre o ver e a ninfa,
só zelo, obnubilante nuvem
fumaça feita na cabeça vinga.
viceja, nitesce, bem vinda dor
que bate na pupila, fino prisma
lembra olho de gato, lembra corvo
ocre quase ouro, fino finíssimo
filamento preto, sépia, a cor
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não determino, não determino a
claridade, contraste adentro em gruta
última morada do urro, grito,
aviso, hino, retomada abrupta
da variação do tema da boceta,
tão galante, tão corola, tão úmida.
perceber aqui, lá, se movimenta
nisso, há de reverberar alhures
o galo, só alarido e corneta.
tintura vermelha, a crista cruz
cilício-cio, coroa é Sol
o pêlo é cílio, o vazio é sus
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penso: brônzea-buça-vermelho-outros
sóis, super-nova brilha magnética,
engolidora de fogos, de ovos
dos viris. Pondera, a era crítica
que se desenrola ou nunca, a túnica
como a era, a hera, ou a única
e última urna. Ou magnífico
falcão real, verossímil, ciumento
como Otelo, como Deus, como a última
mulher do mundo a procura de encanto.
logo ela, seria musa? sé,
centro, melodrama? drástica, mansa
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gueixa, uma perdiz pé ante pé
graciosa? um caligrama feito
a mão, a nanquim, o escriba é lépido
brâmane, enviado? ela é feito
pluma? gorjeio do pássaro mágico
de Visnhu ecoa nos canteiros
dos jardins dos Edens, transe, extático
de só comer os cogumelos-pomos
das hespérides, desperdício no ato
jorro no jardim das Uris – um conto
cujo tema é o rouxinol do jardim
do amor? acaso a rima vai de encontro
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ao senso? ao bom? amarelo enfim,
há flor? antes não a tivesse visto,
arrisco a crer que foi, assim assim,
minha desgraçada, digo e repito,
pena – pedra, seixo, prego, bituca
em brasa acesa – pintassilgo apito
feito uma locomotiva. cutuca
o único olho, única lâmpada
de muitos volts, lâmpada maluca
da locomotiva monstro estranha
nos trilhos trilha do sentido fora
dos eixos paralelos, ninfa estranha.
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túnel, entranha, cristalino cora.
o olho claro na entranha funda.
noctâmbula via furiosa,
curiosa a comparação entre
o pleno da íris e o vazio
da marsupial boceta. seu ventre,
dedos abaixo do umbigo indico,
o indicador delata. minha única
óptica, meu ponto de vista – insisto –
há de construí-la agridoce, uva
pronta para ser mamilo, ser sino,
sinal de que aprecia o abraço, dúvida
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seria luta ou logro, do ciclope,
agora próximo do pavão e
de sua cauda. caramelo, mínimo
rumor quando ela passeia, flana e
seria feito do flanar poema,
mel a melar a mão mastruço e
justamente agora a moça entoa
– em êxtase silencio – o silêncio
sino por trás das loas, loas, loas...
lá fora uma lira acorda, suspenso
o pênis através do texto. colo –
a língua colo – a seda, um lenço
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de seda só. sobre ela na orla
marítima, sou legião, sou horda,
afina o ouvido pela pala louca.
em busca dela, ninfa d’água, houve –
havia de ser galante – havia
de dessa vez não ser ave. outono?
outono não, primavera viria
a ser grama, negar a areia, deu
para ver quase tudo, mas mirei
os pés. farfalha, abelhuda, seu
desleixo me encanta. a musa diz –
descalça – só faltava isso. sou
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seu, mas bem antes que se jogue em riste,
aos risos, ao mar, enfim, ao mas, pisco,
percebo a ave, sua coroa rubra,
a poupa puta só de camisola
pousa no meu ombro (?) e some. engano,
o pássaro está longe, só outrora.
há ninfa d’água, há a ave dano,
em danação da vista que aflora
puxo um pega na fumaça véu, flano
pelo planeta Terra. ela, rola
aflita salta, mergulha, a fuga
de mim; a poupa puta alça voo
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e me leva o mas. me sobra o abismo,
o horizonte, o hoje. me resta
tudo entre as duas; preparado, único,
onde alcançar as ondas das estrelas.
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