
POEMA 
 
Escuta. 
Venho deixar nas tuas mãos – molhado e tonto – 
Todas as rosas colhidas 
Em parte alguma 
Nesta minha vida. 
Venho entregar-te as rosas redobradas 
Em forma de amor. Venho deixar nas tuas mãos 
As minhas mãos vazias de matéria  
E cheias 
Infinitamente cheias de ternura. 
Num poema absoluto e cônscio 
De poema 
De carne dilacerada 
De alma transbordando 
De desespero de rosas estendidas como abismos 
Em que todos nós caímos 
- eu sinto a trágica necessidade de entregar-me 
Desistindo dos passados sonhos inconfessos 
E deixando em tuas mãos o que ainda resto. 
Sei: 
Há uma possibilidade só para milhões de negativas 
E eu compreendo todas as negativas 
(Embora doam) 
E perderei a esperança na possibilidade. 
 
Mas antes, lembro-me: 
A primeira descoberta de tua face 
A primeira rendição ao teu sorriso 
Esta tristeza de esperar e sempre 
Antes o primeiro beijo nunca vindo 
A ilusão do tempo a vir chegando 
O derradeiro não do teu sorriso. 
Antes  
Escuta 
- a negação servil a que me ouve 
A dúvida cretina a que me trouxe 
A tristeza de não ver senão teu sorriso 
 
Eu queria despejar nas tuas mãos 
O meu poema de amor e só 
Assim como o operário despeja na argamassa 
Os pingos de suor  feitos na faina dia-a-dia menos faina 
E mais certeza. 
Eu devia de espalhar no mundo inteiro o teu nome 
E ser o braço e  a mão do camponês 
Espalhando os grãos pelo roçado 



(e as sementes do amor amado sem contemplação). 
Não era nem amor aquele fio de ternura insuspeitada 
E eu já esperava. Nem de amor era ainda aquele curso 
E eu já caíra em cachoeira. Na tua espera. 
E o medo encarquilhado dentro de mim 
- muito sórdido- 
Já começava a não dizer de nada alheio a ti 
E aos filamentos de carinho que me sugerias. 
 
Como se pudesse 
Era o teu ar que eu respirava 
A tua insônia a que eu vivia 
A tua dor a que me prostrava 
O teu silêncio o que me calava 
O teu sorriso que eu sorria. 
Os teus passos eram os passos que eu andava 
- como se pudesse – 
O teu amor o que me despojava 
Teu desespero o que me constrangia 
A tua vida – como se pudesse – 
A vida que eu sofria. 
Pois agora 
Escuta – agora 
(e nesse agora não duvides, vai um sempre) 
Eu venho derramar nas tuas mãos de aço brasileiro, 
Em forma de poemaamor 
                     - e só de amor – 
Todas as rosas nunca colhidas 
Em parte alguma 
- mas que da minha vida brotaram desesperadas 
Como um suspiro último 
Em tempo de suicídio. 
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