
Algo instantâneo desperdiça essa clara gentileza
Rápido um pequeno assalto nos fariam juncados
Ainda instantânea olhava esse infundíbulo lacaio
Essa mesma pestilência 
Esse mesmo olhar 
E olhar novamente

Quando ainda sentia esse doce estranhamento
Ele corria sob a bruma de verão 
E me tomava como filho
Eu do cão inominado 
Inventivo de mãe tosquiada
Ela minha Sêmele
Ariana Recobrada
Essa nova intenção 
Esse novo dia 
Essa nova criadagem 
Mesquinha de luz cansativa
Pequena de olhos matina
Estrela da manhã
Polar que jamais reconheço
Esse teu ensejo
E tua vontade sempre retomada
Minha cadência latina
E me espanta um pouco mais
E mais te sinto

O que é o tempo sob esse compêndio que me desaba
Estou a menos de quatro instantes
E uma voz rouca relaxa meu grito
Essa de uma deusa um tanto amada e um tanto louca
Essa que impende doce e me reconforta
Esse que ainda é meu
E que te dou nome
E que lhe chamo mais uma vez

O céu rizado nos cora
E insistimos existir
Uma vontade ainda possível
E seu gosto
Único possível 
E único que tivemos.
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Um pouco mais velho uma mundana me comeria

Sigo por um céu absurdo e um novo átomo me condensa 
- Em que posso servir-lhe
   Posso servir-me?
Ainda que um retrato interfaça nosso segredo
Um novo descaso nos alcança e podemos correr um pouco mais
Até onde poderemos ir?
Esse céu rizado nos alcança e acolhe bem pouco

Isso porque quero
Essa Lua ainda é tua
Chore um instante mais
Chore por mim e esse pé rizado que lhe canta
Conheci uma pequena deusa voadora com lábios caninos
E uma cabeleira esplendorosa
Nada ainda pôde ser criado sobre seu encanto
E mais uma vez ela encanta 
E encanta

Doce vernáculo que me tombo
Eu de corpo inventivo 
E mágoa calada 
E ela sob a exatidão dessa cura absurda se congela e se parte 
Uma ainda minha 
Doce como a pluma
Eterna como o céu possível
Meu Sol
Outra
Guerreira inigualável e atroz
E que se tomba por mim. 
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