


p o r  F E R N A N D O  Z A N E T T I



Rudeza estanque e mofados ensejos
Tentar seguir e indícios buscar
Quando podia 
Entreatos de formas encatida
Veemente de fermes que me águo
Entre elas
Entre ela um lacaio de brutas favas
Inferno ladado sob o sol
Poderia seguir sem essas verdades
Teríamos eles
Os caídos em nosso lúmen
Insurgidos de couro vistoso
Asado reluzente de latrina antiga
Ainda que ousassem seriam caçados
Um a um
Morte sob lápide
Então era
Quando podia

E como ter entre grandes o silêncio dos dias?
Teríamos um fim insistido
E um não
Ela do sim 
Mas às vezes

Ele 
O cansado 
Ele o não
As forjas de dores e a verdade do mundo
Então era 
Então era essa
Litania que inebriadas formas teríamos que 
aturar
E por onde “senhor”
Um pequeno lampejo
E um pouco de baba cairia de tuas ventas
Ele o de três cabeças
E seus pequemos mastigados
Ó ou aquele que ainda a fissura latina da luz 
encanta
Ele o caído do norte
Ele tão amado e que deveríamos envidar
Ou ainda o pequeno Urizen e sua nova morada
Exu de singelos pêlos
Indício do que entre nós já estaria dado
Servir de deuses e aquilo que temos
Homúnculo
  
Por seguir 
E entre eternos cantar
Mas onde chegaríamos 

Como ter entre estranhos o Amor
E inditos frêmitos
Gozo indito
E algo que jamais se saberá
E Ele será
Um instante 
“Máquina de qualidade fatais”
E estaria aqui
Entre malditos cometida
Entre as canalhas da carne
E gosto insinuado
Cortar de inditos 
Canto de semente
E dias febris
E ainda poder jurar
Como prometer a quem não conheces
Filho do cão e da morte indigna
Esse era nosso dado
E lançar de acaso novas brumas
Ainda em ensejo
E dizer o Sim
Mesmo que “rudemente violada
Tuí tuí tuí”
Quando podia
Quando podia o sol era sol
E tua carne estaria aqui
Entre nós
Por em olhos e vestígio 

E seria assim
Quando podia
Mataria tua fonte
Tartarugas que voam em indícios de pedras
Entre nós cometidas

Bruto de ensejo
Gosto iníquo
Veludadas vozes sangradas
Estufos de flores em flora de mortes
E poderia 
E onde chegar
E cantar de vida novas vozes.
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