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interrogatório  
  

Estendam de tua cabeça os degredados fios de alvura  

que se prestam a enredar, do nome do cão à placa da cidade.  

Amarre meus dedos como quem ata ao cedo a rede de dormir.  

Faça-me de vez em quando tua seiva, um rio que se permite às pedras,  

Um modo de perfilar sisais.  

 
Ofereça-me a vocálica de teus verbos, mensure o campo de trigais,  

Não se medre ao latido seco do cão e me veja como um forte.  

Entretanto tenho medo sim das coisas que me fazem maior,  

Como se esquecer de cumprimentar mulheres grávidas  

Ou desdenhar a imensurável miragem dos velhos.  

 
Aprendi, porque sei de raízes, a chorar leguminosamente  

e é por ter água nos olhos que tenho melancia na íris.  

Mas também sei, no amar, ser subentendido. Não ofereço um braço  

ou perna quando resta o seu par. Por tal comprometo o coração fatiado,   

pois que não ofereceria algo que não pudesse indissociavelmente dar a granel  

e, em troca, partilhar de suas arranhaduras. Dela cavei procurando em nome de uma sede 
insaciada com os melhores beijos e preces, e em alguns bons momentos fiz até chover para cima.  

 
Quem sou?  
Sou homem movido a perplexidades: um soco nos rins, a carta que nunca respondestes e o cão 
nosso de cada dia e sua babugem que ainda encharca nossas mãos.  
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E quem ainda sou?  
Sou homem obtuso que prima pelo rosto e seus perímetros, condenado a mantê-lo limpo, 
desconstruindo a loucura que insiste crescer pelos poros.  

 
Quem sou?  
Sou índio Peri jamais vencido pelo cimento Tupi. Coisado enquanto ser, sendo ao invés de coisar e 
quando coiso já não sou coisa, nem causa e é por amar que des-sou.  

 
O amor, essa Hidra, leva-me à guilhotina. Persevero. Lâmina alguma decepa de meu peito o amor 
que pelo corpo se obstina.  

Como sou sabedor de facas me malabarismo. Pulo em salto vival em seu ventre. Sou aguerrido, 
sou Virgulino, sou às tripas prestimoso punhal.  

Permita-me senhora minha, ser o senhor que me permito. O amor é aquilo com o qual me 
reinvento, e a paixão, algo que fastia os dias, não sabendo o quê fazer com ela.  

 
Amas-me, mesmo que quando amamos des-somos. Pois pelo contrário, pelo o que o amor se 
volta, aonde você e eu nem fomos.  

Sim, nos amamos, e o amor, única fruta, sabemos dela seu sabor, quando se prova um só gomo. 

  
Quem sou?  
Sou quem desce por seu queixo em rapel de flores e repouso em teu busto como tufão Shiraz.  E 
como tranquila caninana, enrodilho teu pescoço com belo colar de escamas, besuntando-te ainda 
mais.  

 
Falaremos de nossos absurdos (e eu sempre ganho) enquanto impregnados em tornar modéstia 
os absurdos dos outros. Pois que para fazer qualquer semente crescer, sua forma vital, basta 
enterra-la à medida de três vezes o seu tamanho.  

Vislumbrado, e um tufo branco nas mãos onde o ranço do tempo ornou e,  

enquanto me abraças,  

os dias se ventam  

e já não mais me pergunto quem sou. 
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