


dentro daquele beijo
teu sabor de peçonha.

dentro daquela saia
meu desejo, tua vergonha.

dentro daquele decote
o cheiro da minha colônia.

dentro daquele quarto
noites e noites de insônia.

dentro daquele sonho
um tempo de urgências e cio.

dentro daquele aconchego
toda uma vida de estio.



decifrando teus abismos 
e teus açores  
emaranhei minha vida 
entre moinhos,
atirei-me à sorte 
destes descaminhos.



meu corpo a buscar teu corpo ausente,
minhas mãos a tocar o vazio,
meus olhos na eterna busca
das tuas curvas de sedução.

encaro a mim mesmo dilacerado
em frente ao triste espelho,
minha boca solitária mitigando
o calor de teu beijo que ainda persiste.

no espanto volátil do meu mundo
pelo teu corpo quieto e translúcido
esvai-se o anseio dos meus olhos.

e este meu corpo de tormentas e abrolhos
a beijar a pele de teu corpo longínquo
encontra o sabor de um amor ainda presente.



de tuas entradas 
às tuas entranhas,
da eterna morada 
dos teus segredos 
molhados,
de mim,
desde dentro, 
o momento
é eterno.

entre os teus lábios 
de rósea mucosa 
que abro
e me abraçam,
a cabeça, 
o tronco,
o membro
engolem 
o tempo.



como se não te avistasse, 
diluída e mínima
no dissoluto da despedida.

como se não te perdesse,
nas ruas, nas estações, 
de anseios inundada.

como se não estivesses 
paralisada, imóvel,
sem esperanças, perspectivas.

como se tudo permitisses, 
vencida pela passagem 
implacável do tempo.

como se tudo ocultasses, 
entre a boca e o sorriso, 
entre o copo e a bebida.



nas curvas do teu rosto
o tempo que já não temos.

nas curvas da estrada
a incerteza do caminho.

nos desvãos dos sonhos
o vazio que nos suprime.

no oco de nossos ouvidos
o sussurros das ruas.

nos solavancos do destino
o gosto da noite insone.

no anverso do vivido
a certeza de ninguém.

no horizonte distante
a vida que não temos.



selvagem o corpo que me alimenta, 
me sacia, vermelhos os íntimos lábios 
que a minha boca suga, explora,
em pressa, inquieta, em ânsia, em fome. 
selvagem o corpo que me excita, quente, 
insone, que adentro e me habita, em sede, 
em desejo, em agonia, em sonho, em sismo.



escrevi teu nome no vento. 
extraordinária angústia:
os jornais e a falta de encanto 
do dia negaram a tua presença.



os ecos da casa ressoam em púrpuras horas
todas as minhas ausências estão presentes,
desvelo o último fôlego das memórias.

as tuas tímidas palavras recuam, retornam,
penetram sutilmente entre os vãos das portas.

os teus passos atravessando o território do sonho
deixam rastros de tristes e breves noturnos.

as tuas mãos ainda perpetuando lutos recolhem
pó e a ferrugem do tempo que me devora.



teu amor fala com as palavras 
de um idioma que desconheço,
permanece preso em minha garganta, 
fala ao meu coração que bate,
fala aos meus olhos que observam,
que descobrem mas não alcançam,
canta o silêncio dos apaixonados.

não desejes minha alma nua 
sob esta atmosfera serena 
neste fim de tarde.

o mundo é tão solitário,
um lugar de batalhas
e olhares frios,
ainda que hajam jardins.

esqueça-me.
sou ácido demais para os seus sorrisos, 
cético demais para os seus objetivos, 
incoerente ao extremo para os seus ânimos , 
extremamente áspero para os seus lábios. 
não olhes para trás.
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