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Preparação para a noite 
 
Quando a irrevogável se aproximar de mim, 
não me leiam Proust 
num quarto branco e asséptico de hospital. 
Levem-me — se não puder ir 
fora da cidade 
lá onde o vento entoa o canto do silêncio 
e árvores rumorejam suas ramagens no ar. 
Levem-me lá 
onde o olhar se estende por descampados longos 
e só esbarra nos morrinhos do horizonte, 
onde a ausência é cheia de plenitude 
e a imobilidade das coisas é um encantamento do tempo. 
 
Divisarei aqui minha infância de verde eternidade 
e a vida tornará sobre si 
como um enlace.  
Então derradeiramente 
pedirei que me leiam Ítaca de Kaváfis 
enquanto contemplo a fixidez das estrelas. 
Sentirei que tudo está como sempre foi 
e por isto é certo e é bom. 
Na madrugada, todos dormindo, 
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o orvalho me velará o corpo. 
Deixem que esta grama cresça sobre minha boca 
como o último verso que não pronunciarei. 
 
 
Segunda-feira à tarde, na praça Eça de Queirós 
 
então saímos do ambiente domesticado  
dos cafés e sentamos num banco de pedra da praça  
eça de queirós na madalena periferia do mundo  
ou centro tudo absolutamente fluido e inconstante 
ora centro ora periferia mas ainda algum lugar no mundo 
quando poderíamos estar longe ou fugindo ou alguma outra coisa 
eu não iria longe não iria fugir estava só ali 
tinha a minha vidinha e falava sobre o delicado problema  
de ser feliz na civilização eu achava com Freud que o homem  
é um ser reprimido e a clínica terapêutica não poderia resolver  
o conflito de eros subjugado pela mais-repressão sim  
eu tinha lido Marcuse sim nós somos infelizes mas Cela disse  
Freud só queria trazer à consciência as neuroses do homem 
e ele resolvesse de acordo com seu arbítrio o que fazer  
entre a normalidade digo normatividade e a satisfação dos impulsos 
nós falávamos das leis imutáveis da biologia ou da contingência 
insuperável do tempo e da força de ser sob o peso de milhares  
de anos de civilização existe ainda a personalidade? existe um eu  
não um animal não um escravo para além do bem e do mal? 
mas Chico com um trago profundo inclinou a cabeça contra o céu ainda azul 
— Freud é só um dos tomos da minha estante  
 
— mas como dói! 
 
 
Narciso 
 
As coisas tal como estão não bastam 
sob o sol tudo é tácito e desapaixonado 
os fatos repetidos à exaustão perdem seu ser de acontecimento e drama 
o curso do tempo propaga as manhãs estivais do eterno 
como se a Terra fosse o último paraíso 
eu buscava os avessos das coisas que me atravessavam 
a cópula invisível no ar dos místicos e suas ideias 
o refúgio da triste fuga dos deuses deste mundo 
porque recusava a transparência simples da vida na vida 
e do animal no homem 
eu descia ao fundo do tédio para perscrutar  
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seus olhos de desgosto e aborrecimento 
como um anatomista mais que um metafísico 
em jus ao desencantamento do meu século 
eu ansiava um outro espectro de coisas anunciações e alquimias  
do silêncio de tudo brotava o desespero do inconsolável 
do meu grito de não escutava voltar o tombo vazio 
nos círculos sem anjos da atmosfera 
o meu desejo do impossível era não aceitação 
do acaso em que a vida tinha se convertido 
mas tomado pelo cansaço renunciei a todas as inexistentes saídas 
e tive de amar neste mundo toda a sua mundanidade  
porque nos resta este tempo este lugar 
então concedi a cada coisa todo o seu esplendor 
porque me deixei tomar por todo o seu esplendor 
à luz da sua inteira presença em mim 
como num rio debruçamos para ver não a nossa imagem 
mas a sua profundeza de rio  
 
 
Jornada no campo 
 
No campo, o dia raiado, o corpo desperta. 
Tão logo alteia, a vista percorre extensões 
a não poder mais e contempla as permanências, 
os morrinhos verdejantes 
as palmeiras imperiais 
o boi ruminando no pasto. 
Tudo o que se vê é conquistado 
e entranha como uma certeza.  
O dia segue sem variar deveras. 
(os morrinhos verdejantes, o boi ruminando no pasto...) 
As coisas guardam sua imobilidade 
como um consolo 
porque o tempo atinge só os corpos. 
Não importa que se faça, 
o campo se impõe na sua passividade 
e é um modo de estar. 
Quando o calor abranda e saio a percorrer 
distâncias, diviso o que antes já prenunciava. 
A tarde avançada incendeia o horizonte. 
Mas a luz tem nuances que não adivinho 
e comove no abandono da indiferença. 
O mundo é uma casa estranha. 
Por isto, o desejo doido de uma comunhão 
total e impossível. 
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Por isto, a vontade inútil de entrega 
a este espaço desmesurado 
como a um abrigo. 
No campo, entre o mundo e o homem, 
esbarra o menos de pássaro e vento. 
A noite consumada, a imobilidade das coisas 
propaga o apelo. 
Com a escuridão profunda responde 
o coração silente de Deus. 
Lá embaixo, onde a vista não alcança, 
um estábulo em ruína, da minha infância perdida, 
lembra a transitoriedade do homem. 
O mato cobrirá tudo 
 
— mas o nosso tempo é o enquanto. 
 
 
Momento no Recife 
 
quem sai da ilha de Santo Antônio  
pela ponte Duarte Coelho ao fim da tarde, 
maré baixa no Capibaribe, 
sente o cheiro salgado, úmido e fluvial 
de terra molhada misturada a dejetos  
e peixe, ao fazer a travessia; 
o vento vem do mar, 
e o sol deita entre os casarios  
da rua da Aurora, encimado pelas nuvens negras 
e douradas de um resto de dia, enquanto o ar 
fresco curte a pele. 
em uma jornada como esta, 
meu corpo alheado em abstrações de agosto 
tornava ensimesmado para casa. 
eu estava só e fatigava a conta dos dias 
quando então o cheiro acre no ar  
do leito e da terra do rio, 
iluminado pelo brilho esvaído do sol, 
devolveu-me a espessura da vida, 
e sua medida de água, sal  
e corrupção, 
e eu a traguei — profundamente  
 
para impregnar o corpo 
com o momento precário da beleza 
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