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Cabaré sideral 
 
Anoitece. 
 
Flutuam sobre a rua da lama 
traçando um céu desabotoado 
estrelas de oculto brilho 
asteroides 
cometas desavisados. 
 
Ultrapassagens. 
 
Do vácuo pressentido 
ressurgem as transcendidas. 
 
Úrsula Iguarán brota, fragorosa: 
                            choro gotas de castanheiro 
                                                            e prossigo. 
                            Sou o tronco da lucidez 
                            a sustentar ramagens 
                                                          de loucura. 
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Joana ensurdece (de tanta luz): 
                           cigarras me devoram 
                                                         os tímpanos. 
                           Adormeço vontades 
                           anoiteço vinganças. 
 
                           Uma gota de veneno 
                           distribuída ao nervo 
                                                          das palavras... 
                           e o coração desaprende a jorrar. 
 
Eivada de calma, suspira Rebeca Buendia: 
                           Mastigo paredes 
                           para habituar-me 
                           — ao sabor do cal. 
 
                          Se vivo, ensaio 
                         — rotineiramente — 
                         o último ato. 
 
Tereza inaugura-se: 
 

No diminutivo da espera 
no cair da laranja madura 
na janela do adeus 
fiquei prostrada. 

 
Hoje invento contragolpes: 
comi a auréola da submissão 
e sou especialista em fazer 
a flor de zíaco. 

 
 Afogada em si, Amélia constata: 
                         Desengarrafo silêncios vencidos 
                         antes que me atropelem 
                                                       o existir. 
 
                         Não sou segunda voz 
                               na banda de Narciso. 
                        — aliás, sequer o conheço. 
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A obscena senhora D blasfema: 
                       Sou incisiva. 
                       Abro fendas na cara do dia. 
                       Brotam coágulos. 
 
                       Tenho pena de Deus. 
                       Alguém precisa dizer 
                       que o livro de Gênesis 
                       é um flash back 
                                               mal digerido. 
 
Amaranta faz a bainha das palavras: 
                 coser a linguagem 

com a linha corrente 
  do tempo. 

 
                        Bordar auroras de vida 
  com as lantejoulas da morte... 
 
Avultar-me para ser 

alvíssara 
sendo 

       agouro. 
 
São estas: comedoras de proibidos frutos. 
São estas: retornadas do rio com três margens. 
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