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Tetralogia Mundo  
4 poemas inéditos 
 
 
Pensar do mundo 
 
Pensar do mundo 
os pequenos dilemas do dia, 
o melhor itinerário 
no intrincado transporte público. 
 
Grandes temas também podem 
padecer de frivolidade, 
alguma soberba indisfarçável 
(talvez bonita até), 
mil mistérios conhecidos. 
 
Quão profunda é a baía 
se navegamos a superfície? 
Será caudaloso este rio turvo 
que observamos aqui da margem? 
E o flagelo populacional, como se mede 
se o fitamos só de passagem? 
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Silenciosa e sábia, a lista 
de tarefas que gostaríamos de ter feito hoje 
 
sabe que ao menos um pedaço de tudo 
(ínfimo ou íntimo, que seja) 
poderia ter se modificado por certas mãos; 
 
sabe que é por pouco a satisfação 
(contenta-se por saber); 
 
e sabe que ao redor as coisas 
(ao redor as gentes) 
silenciam (por trás da matéria comum) 
escondem (entre as faces habituais) 
despistam em já batidas palavras 
(como estas) 
 
seus expansíveis infinitos 
enquanto escandalosamente nos circundam. 
 
 
 

Passagem 
 
Passo descuidado sob a marquise 
O pensamento divergente vai sobre 
É carcomida e vazada, noto 
Mini clarões compõem sua sombra 
 
O céu, e o que mais houver no alto, 
Permanece resguardado, exceto 
A chuva, da chuva não se escapa 
Nem mesmo a emoção já submersa 
 
Ora, esse é o retrato, penso, da nação 
Ou de uma qualquer particular tragédia 
Minha, o seu fracasso no último sprint 
Ou apenas um diazinho mais triste. 
 
Mas há fios de luz nesta imagem 
Diagonais ascendentes, luminosos 
Feixes etéreos de calor real, contrastes 
Pelos quais sou alvejado em silêncio. 
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Não é bonita, eu sei, e nem precisa 
Lhe caem lascas de concreto e cinzas 
É só a velha marquise, não um abrigo 
O teto falso sob o qual persisto 
 
 
  

Fenda 
 
às vezes, há uma fenda 
que se abre, visível 
no espaço, e disfarça 
o tempo, a distinguimos 
 
no movimento, qual fumaça 
adensada, que dissipa 
a dois palmos dos olhos 
um micro espetáculo 
 
próprio, como o vento 
faz ao horizonte, rasga 
-se numa fresta, e vemos 
tudo o que não é agora 
 
 
 

Barulho do mundo 
 
É preciso abandonar o barulho do mundo 
Abaixar as janelas e todas as telas 
Voltar às velas e as velar. 
 
É preciso acalmar o ruído do mundo 
O aleatório no rastro do vento 
Religar o silêncio, o cantar. 
 
É possível e impreciso fechar os olhos 
Impossível e vital ignorar 
Ser salvo pelo que é alheio. 
 
Não saber é o segredo 
Esquecer o medo e convidar 
A entrar pela porta o estrondo do mundo. 
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