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Até quando regressaremos às pedras da letargia? 
 

Desdobro os dedos, com o silêncio no centro da mão (uma perplexidade 
                    que nem sempre se sabe sede); não durmo, nem ergo 
a pele contra a luz — algo aqui se esquece — 
                    que cinge o cimento devastado 
                    pela solidão ofertada 
como um fruto, ainda que ínfimo, sim, mas suficiente para 
                    incitar um circuito 
(não um acolhimento): queremos calma? (nomearemos 
                    um núcleo: sem sigilo, 
                    porque desconhecemos — já que desgastamos — os lazeres 
 
da lucidez: nomearemos, além de um núcleo, um sistema, um suporte, 
                    um útero: nomearemos tudo quanto 
                    não temos a oportunidade 
                    de desprezar, tudo quanto nos desafia com uma ausência 
que consumimos — que concluímos — ao pisarmos 
                    os primeiros 
                    andares do dia). Digo: o murmúrio 
 
cessa no corpo (não apenas no lábio, não apenas 
                    no pulmão) ressequido; 
o murmúrio 
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                    cessa, embora caudaloso, mas não podemos, assim, 
                    sondar qualquer 
                    cansaço: cessa quando, não sendo lacuna, seca depois 
 
de habitado por uma suficiência 
                    que o sufoca. Digo: o murmúrio cessa somente 
 
                    no corpo (não em todo 
 
o corpo) que afasta, da sua precária malha, o contato com 
                    a miséria, pulsação 
                    de uma fonte manifesta. Há choques — 
 
choques que, no entanto, não impõem uma ruptura — algo aqui 
                    rejuvenesce — pois mapeiam 
                    entre traumas, ainda cambaleando, um campo 
de coordenadas 
                    — sem abrigo: suas marcas são falhas que infiltram 
                    a catatonia, 
                    pelos cantos. Assim que a chuva 
                    recomeçar, (até quando 
 
regressaremos às pedras da letargia?) a boca pronunciará 
 
uma memória — como se a dilatasse, num ato brusco, 
                    contra 
                    a própria vontade — para estilhaçá-la pela água, 
outra forma 
                    de vivê-la, de alimentá-la, com uma tranquilidade 
                    minada por uma cadeia 
 
de metáforas conturbadamente sincopadas. Reconheço a cegueira 
 
                    que leva 
                    ao limiar, por um tempo 
 
incontrolável: o trabalho da voz — que desejamos infatigável — questiona 
                    as mortes a que 
                    respondemos com desconforto; hesitar será um modo 
de esmorecer: as narrativas 
                    ferem a língua, as falas 
ferem a língua, as imagens, 
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                    as fraturas, 
                    as voragens ferem a língua. Escuto: sobretudo estas feridas 
intensificam 
                    a poesia. Escuto: sobretudo 
                    estas feridas, depois 
                    de castigadas pela saliva, sabem estar 
 
em expansão — uma expansão 
 
                    pela pobreza —, apesar de colidir — muitas vezes 
                    de 
                    coincidir — com as fraquezas 
 
que não delimitam 
 
                    suas forças (não são fronteiras) 
                    mas que excitam 
                    os insetos que infestam suas fissuras. 
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