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Dois é o número natural que segue o um e precede o três. Dois é o
primeiro número primo e é o único que é par. A dualidade de todas as
coisas é uma noção importante na maioria das culturas e religiões. A
mais comum dicotomia filosófica talvez seja aquela que opõe o bem e
o mal. Na dialética hegelliana o processo de antítese cria duas
perspectivas a partir de uma. Na filosofia de Pitágoras, a díade é a
segunda coisa criada. Na química o 2 é o número atômico do hélio, um
gás nobre.
Dois é um livro que coloca em cheque tudo o que pensamos sobre o
amor. Reúne em seus poemas um pouco de nossas obsessões mais
íntimas com uma percepção em linhas intocáveis e afiadas. A beleza
do mito do amor é seu mistério inacessível, seu enigma não decifrado.
A vida a dois nos traz instantes de ternura soprados pelo vento que
quando menos esperamos invade sem pedir licença nossa casa.
Sensações diversas passam a rondar nosso terreno. O amor, sem
dúvida, é o sinalizador do prazer, uma força que quebra as trevas e
traz conforto. O amor é a poesia dos sentidos. O calor do seu toque, a
magia do desejo intenso, a essência poética e amorosa. O amor do
aconchego, da harmonia, da fantasia, da necessidade, das carícias.
Escrever sobre o amor é romper a tranca da clausura dos preconceitos,
dos enganos e desenganos, do livre arbítrio, da perplexidade perante
as diferenças, dos sofrimentos sem medidas e sem fronteiras.
Todo o fascínio e toda dificuldade de ser um casal, reside no fato do
casal encerrar, ao mesmo tempo duas individualidades e uma
conjunção diante dos desencontros, das armadilhas, das inseguranças
inerentes à vida. O casal contém dois sujeitos, dois desejos, duas
inserções no mundo, duas percepções do mundo, duas histórias de
vida, dois projetos de vida, duas identidades individuais que, na
relação amorosa, precisam conviver como uma conjunção. Precisa ser
um desejo conjunto, uma história de vida conjugal, um projeto de vida
do casal, uma identidade conjugal. Como ser dois sendo um? Como ser
um sendo dois?

Misturei com a promessa que nós dois
nunca fizemos de um dia sermos três.

Renato Russo

eu disse, sobreviveríamos,
passaríamos as tardes sorrindo, juntos,
viveríamos momentos que nos marcariam,
que mostrariam o mel e o melhor,
que nos conduziriam.
na guerra contínua de todos os dias
tenho o corpo marcado
mas lá no fundo na alma
tenho teu sorriso que me trouxe a calma
e remendou minhas falhas.

somos resultado do acaso,
dos frutos do descaso,
do que nos aventuramos,
somos resultado do poder,
de foder,
de nos termos um ao outro.
quanto tempo se passou
nesses dias, nessa casa,
cada dia uma questão?
viver ao seu lado
e ao lado do seu passado
já não sei se é dom ou maldição.

às vezes falo coisas sem sentido,
falo de sexo e amor,
as vezes suas unhas me arranham.
iluminados pela lua
nós dois e a madrugada em nosso quarto
saciamos nossas loucuras.
o quarto é pequeno
para nossas aventuras.

escrevo minha história
nessas linhas e refrãos.
a cada letra que escrevo,
a cada poema ou canção,
a cada rima,
sei que muitas palavras estão erradas
mas no jogo do amor
todos temos nossas falhas.
quer distante, intrigante, inconstante,
me chame, me ganhe, me arranhe
o dia todo, todo dia, a todo instante.
no texto, no verso, na pauta,
me acho, entro em compasso,
faço do abraço muito mais que um laço.
desejo, vontade, um beijo,
o amor tece de fantasia e improvisação
o dia que amanhece.

a boca desnuda
diante de mim,
suas formas penetro,
minha alma em ti navega.
transborda-me os poros,
escorre-me pelo sexo,
encharca-me
o doce veneno de tua saliva.
traga-me o fôlego,
devora-me as palavras,
devassa, devasta-me,
ainda assim não basta.
engulo silêncios
pelos mesmos instintos
que famintos se comem
em amantes destinos.
tomas como teu
o membro que envolves
e se eleva ao toque
de teus úmidos lábios.
confundem-se suspiros
na ávida língua
que me busca
a provar meu desejo ereto.

entro em ti e afundo,
mergulho sem saber
se me dás ou se me tomas,
se colhes ou doas.
és um pequeno enigma,
decifro-te como posso
e o que não soubesse
jamais saberia.
respiro tua voz,
agonias, vertigens,
alturas desmedidas, conveses
de gemidos, seiva e mel.
desato os nós de cada sílaba,
desnudo o verbo,
desenho poentes,
confesso a solidão.

repletos de amor, sexo e sonhos,
os corpos suados se enlaçam,
ardem nossos lábios,
tocam o fundo infinito.
que pudores posso ter
diante do teu toque
que caminha por minha pele?
diante do instinto insano
que estremece essa cama
e como esfinge me devora?
respira minha ânsia
entre o começo e o fim
dentro da noite errante,
erra e não repouses.
no insubmisso espaço
das errâncias a língua viaja
dos dentes ao céu da boca,
língua que roça, que percorre,
que navega, que lambe.
meu desejo me guia
por todos os teus caminhos,
por tuas coxas, por tua bunda,
sem radar, sem sentido,
pela madrugada afora
na nudez do silêncio.
as salgadas gotas de suor

que brotam dos meus poros
encharcam nossas peles.
teus pelos revelam segredos
ao abismo de meus olhos errantes.
meus dedos exploram
a tua sede,
as chamas em tuas mucosas,
delírios da mão perdida
com que enlaço
minhas mãos nas tuas.
com meus passos molhados
despejo meu rio em teu mar.

não és a única a conhecer
meu cheiro, meu gosto.
beijei outras bocas,
toquei outros corpos.
no desencontro de amar
quando beijava outras bocas
era a tua que eu queria beijar,
quando tocava outros corpos
era o teu que queria tocar,
quando escutava outro gemido
era o teu que queria ouvir.
em minhas infinitas procuras,
depois de tantas buscas infindas,
encontrei tua nudez úmida, rasgada,
faminta, traçada em gotas e curvas,
teus pelos e dobras de todas as juras,
com tua bagagem de sonhos.

nossos corpos se cruzaram, descruzaram,
se enroscaram, boca, braços,
sobre a cama e sobre o sofá.
pronunciamos nomes justos, nomes duros,
fogo e punhos, claros, acres, escuros.
teus olhos, tuas fontes, matas e montes,
são um corredor presente de voos possíveis.
com meu aceso archote cego,
cruzo as ondas caladas de um longínquo cais,
penetro tua noite, busco teu ego e mais.
colho com a repentina mão do delírio
a flor do teu sorriso dentro das árvores,
dentro da terra, dentro de mim,
até onde a língua segue seu trilho,
até onde vai do beijo o seu brilho.
quando gozas meu coração perde o ritmo
longe dos dicionários, enciclopédias,
antologias, coletâneas, compêndios, amarras,
nas curvas de um ideograma,
onde está acesa nossa chama.

tenho sede desta fenda
que em outros lábios provoca suspiros,
que em outras línguas inoculas veneno,
que em outros falos colecionas alaridos,
membranas de fogo em fodas insones.

descobertas e reentrâncias
nos jardins do desejo,
teu cheiro e tuas fragrâncias
fluindo, um impalpável talismã,
chuva acesa no centro da manhã.
teus passos, tua voz, teus ruídos
de amor quando gozas
além das cordilheiras do sonho.
teu corpo de medusa, talvez proposta,
deixe tudo sem resposta.
por tuas frestas te desvendo,
por tuas fendas prossigo,
por elas, onda contra onda batendo,
te penetro tenso,
reto, por inteiro e denso.
pele que se franze e me adentro,
o esperma colore a superfície
da carne onde escrevo.
por tuas frestas, que me acendas,
por tuas fendas te desvendas.
rosa úmida que encontro,
no suave ritmo, na avidez da língua
e mãos, o perfume, os sulcos,
diante dos seios a atração,
resplandeces nua, cálida fascinação.

as curvas, ansiosamente aguardando,
a entrega ao meu olhar.
seguimos deliberadamente submissos
entre suor e grunhido,
como um ritual cumprido.

seios que trazem
o calor das minhas mãos,
mãos que trazem
o timbre do meu corpo,
corpo que traz
os vestígios dos meus gestos,
gestos que trazem
a profanação dos meus olhos,
olhos que trazem
a cumplicidade dos espelhos,
espelhos que trazem
a espera por nosso encontro.

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

nota a nota
toco teu corpo
onde te faço música.
face a face
me concentro
onde em ti me adentro.
passo a passo
te acompanho
onde quer que estejas.
boca a boca
te sugo
onde mato a minha sede.
pouco a pouco
te acendo
onde te trago os desejos.

sou um fantasma desnudo
te buscando no silêncio,
penetro a noite
de tua rosa oculta em busca
da rosa de teu sorriso.
tuas mãos, leves e lésbicas,
me tocam, tu molhada, úmida
a entreabrir as coxas quentes
e a bunda em olhares e abandono.
entre teus pelos, entre teus trópicos,
bebo teus rios da foz até o mar.
nossos sexos entrelaçados,
nus e trêmulos, entoam gemidos
do movimento, vozes entre
o desejo e o medo
a reverberarem no tempo.
abro uma por uma tuas pétalas,
os gomos de um anjo
em corpo de mulher.
vagina entreaberta,
clitóris tenso à ponta dos dedos,
flutuam sobre as tréguas
onde se ouve bater
o coração das pedras.
entornas na madrugada,
cintilante e volátil

o céu líquido dos teus olhos,
a transgressão das horas
se estende até onde começa a vontade
num caminhar sedento.
recebes minha espada fulva e funda
em ti embainhada
e meu esperma numa ruidosa ereção.

te navego numa longa viagem
buscando cego e faminto
teu contorno por rios
de estreitas corredeiras
que bem conheço, percursos
de cálidas perspectivas,
redemoinhos, torrentes,
uma rosa de fogo.
as vozes não veem,
o que se vê não se ouve.
desço em ondas
de um claro continente
ao te lamber os seios,
pressupondo tantos pomos,
desmancho-me em movimento
enquanto mergulho
dentro do teu leito.
a língua que caminha
devagar se afunda, se perde
entre a boca, entre as pétalas,
entre os gomos e a polpa,
na caverna das pernas,
na vastidão do tempo
que se desmancha
e jorra do côncavo dos espelhos.

entre a língua e os dentes
no cântico dos seios,
no soluço das pernas,
este sol noturno,
um só incêndio
que em muitos se torna.
cadentes sussurros
que murmuras
por fora, por dentro.
do bosque da púbis
a bunda oferece
a fenda, o rio, o fundo.
descubro-lhe os segredos
lentos, curvos.
que visgo, que fontes,
que fomes, que flancos,
compõem este vasto mundo?

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.

tuas unhas cravadas
em minhas costas,
o quadril mexendo louco.
doce visão dos teus seios
apontando para o infinito.
tua língua
a me injetar o ópio do desejo.
respiração, sussurros, gritos,
palavrões.
suor sobre os lençóis.
imploras.
momentos bêbados.
dos meus avessos saltam
sons abstratos,
parestesias que têm nomes
de cadelas vira-latas.
vertigens, arrepios
em teu corpo horizontal.
te chamo por outro nome
não pareces se importar,
somos dois estranhos
em um jogo
que aprendemos a jogar.

vaguei perdido por teus vales opacos
de sedução e no desgovernado fogo
dos teus braços eu caí.
havia um raio, no confronto
com os teus peitos a incendiar-me
a língua; o doce falo precipitando-se
ao encontro de tuas entranhas.
havia a súplica, minha pele aflita
à procura de tua pele,
a combustão e o êxtase diante
da manhã que surgia;
teu peso sobre meu corpo
vencido, o devorar do dia
ecoando ainda nossos gemidos.

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.

pegou a minha vida
como se eu fosse um trapo
e nela limpou suas mãos.
libertou-se da desesperança
que lhe obstruía as artérias
e da dor que lhe corroía os ossos.
olhou nos meus olhos
narcotizados ainda pela surpresa
e derramou sobre mim sua piedade.
e se sentiu casta, imaculada.

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.

aos poucos fui te descobrindo.
na madrugada fria como um cadáver
o teu aroma mais íntimo.
mãos e olhos fechados,
nossos pés se encontraram
sob os lençóis.
me revelaste teu gosto,
senti o sabor de prazer e pecado
dos teus lábios, descobri tua pele,
teus seios, tuas pernas
ao encontro das minhas.
aos poucos fui te descobrindo.
minha boca desesperada
buscava tua boca,
buscava tua entrada molhada,
apertada, faminta;
carne contra carne.
nossos corpos se descobriram,
se misturaram, se confundiram,
se embaralharam, se possuíram.
lambi o suor que te banha
e escorre de cada poro teu.
aos poucos fui te descobrindo.
o lamber das línguas
na sinfonia dos gemidos.
delicadezas pintaram

de arrepios as paredes,
a epiderme e as cortinas.
teu sexo úmido procurando
por meu sexo duro de desejo.
e no abismo de tuas coxas
inundei teu âmago
com o doce do meu leite.

ensinaste às minhas mãos
os caminhos do teu corpo.
me ensinaste teu sexo,
me ensinaste teu amor,
me ensinaste o silêncio
das coisas inefáveis,
de te ter tão nua
entre lençóis.
só não me ensinaste
a viver sem ti.

lembro as esquinas do teu corpo,
curva contra curva, o avanço
satisfeito dos meus dedos
até às encostas de tuas ânsias.
me deste coisas não ditas,
me deste uma paz trôpega,
me deste o amor em que me sonhaste.
no labirinto das tuas pernas,
no rio que aflora entre tuas coxas
bebi cada fluido, cada gota
de teu sentido, provei cada poro,
cada membro, cada fenda.
na ruidosa palavra desejo
ecoam teu sexo, tua virilha,
meu sexo ereto.
sem ti permaneço envolto
neste silêncio de chumbo
sem portas nem janelas,
dispo-me do segredo nu de teu olhar.
o teu cheiro está em toda parte,
na outra margem de mim,
no caminho de nadas que atravesso,
está onde começa a eternidade.
não vês nos meus lábios impregnada
a sede por teu beijo?

não vês minha fome de tua boca,
de tua voz, de teus pelos?
não vês a vontade insana
que me persegue nas águas
perigosas do teu cio?
por sobre os obstáculos,
por planícies orvalhadas,
por sobre o éter e o oceano,
através de florestas e montanhas,
muito além do sol,
muito além do horizonte,
para além dos confins
dos céus estrelados,
te procuro apesar
das fronteiras e das cercas.

por labirintos me perco,
à beira de teus precipícios
e em silêncio aguardo
e me desfaço.
na boca que me toma,
espelho de mim mesmo,
reflito e me debruço,
me entrego
a decifrar teus poros,
teus polos, teus medos,
a recolher
teus gritos e soluços,
a conhecer teus abismos
e demônios,
teus recôncavos e baías,
tuas dunas e enseadas.
a te habitar por inteiro.

já te envolvem
as tramas desta teia
que pacientemente teço
e te aprisiona a mim
com o invisível visgo
de tua tessitura
ainda que houvessem
punhais, facas, sabres,
lanças, setas, adagas,
cimitarras a cortar
a infindável primavera.
por dias, noites, tardes,
madrugadas, tramei
cada laço escolhendo fios,
cerzindo nossos destinos.
passeio roçando teus lábios,
recolhendo a saliva,
o sopro, o gozo, a seiva,
saciando a vontade
de minha boca sedenta.
quando abro teu corpo
em minha travessia
à flor da pele
bebo teu interminável cio
que nos absorve
e nos absolve.

transbordas, deságuas,
te espalhas como um anjo
clandestino com tua doçura
a jorrar entre tuas pernas.
os movimentos do amor
se desenrolam, deslizam
abaixo, afundam,
te fendem, te fodem
no pacto nos lençóis.

não me tragas mapas
nem bússolas nem roteiros.
percorri teus oceanos,
provei teu gosto, recolhi
teu gozo, conheci tuas frestas,
teus sulcos, descobri tronco,
braços, pernas até chegar
ao teu fruto proibido
e prová-lo.
nas águas turbulentas
inaufragável
é a carga das paixões.
viscosos de tuas entranhas,
os teus sumos que sorvo
me invadem em ondas
de mel e magma,
o suor sela tua geografia
na insone noite.
fosse o desejo o bastante,
navegaria, nau sem rumo,
defraudando a linha do horizonte.

tua imagem se projeta
em úmida paisagem
sob estas estrelas de neon.
o ardor em nossos corpos
exala a seiva de nossos sexos.
se eu te invadisse
por terra, céu, mar
e silêncio,
se por labirintos te seguisse,
meus sonhos jamais pousariam
em solo sitiado.
minha língua te explora
buscando teus orifícios
onde se adentre
semeando o delírio.
tenho a pele marcada
por teu tato, por teu fogo,
por teu sumo, por teu cheiro.
teu amor se alastra
clandestino e me arrasta
para os abismos
obscuros da paixão.

provei teu perfume de fêmea,
aspirei teu suspiro de loba faminta,
olhei para dentro de ti
e vi-me nos braços
de quimeras e luares,
de suores e verdades,
viajei em tuas águas revoltas,
rompi madrugadas
de gemidos e suspiros.
vi o sol nascer, com o corpo
molhado de prazer.
fui ao fim das minhas memórias,
que já não me pertencem
e voltei.
como dizer o que sinto
quando tua boca
me toca o falo, o verbo, a vontade?

és o corpo passivo
de todas as mulheres
violentadas,
mortas, feridas,
humilhadas
pela sociedade.
em teu ser
subjugado de fêmea
nasceste pálida,
algo que cala,
folha que cai
do galho.
nasceste para ser última,
ainda não nascida.
no que falas,
símbolo,
sânscrito,
dialetos da índia.
és a pedra
que estilhaçou o vidro.
não é assim a vida?

brincos, pulseiras e muitos fios de cabelo
em minha cama, um cheiro
de perfume barato em meu travesseiro.
diante das marcas que carrego
no peito e no pescoço,
diante dos pistas que encontro pela casa
abandono minhas vaidades no chão
como se fossem roupas sujas
com um ânimo tão efêmero
como um silêncio que já nasceu morto.
a asfixia da solidão
é a missa de sétimo dia dos sorrisos.
deixaste uma ferida aberta em meu coração,
o acaso é uma bomba
nas mãos trêmulas do destino
quando explode sarcófagos empoeirados
e liberta os fantasmas
que o tempo enterrou vivos.
senti o toque divino da infinitude
dos trinta segundos em que me encaraste,
uma mistura intensa
de surpresas, sustos e nostalgia.
senti a textura e o gosto
dos nossos lábios unidos,
silenciosos e brancos como a bruma.
por me faltar caráter
ainda me encanto com tuas palavras antigas,

nossas carnes vacilantes absorveram
a prova do crime dos nossos orgasmos.
o presente surge do desfiladeiro
com o nome do passado.
na tua boca, o distante beijo,
nos meus olhos o escasso olhar.
o beijo quente na boca fria
do seu descaramento.
um pedaço roubado
da parte mais escura da nós.
tua ausência é a negação das utopias
que eu poderia ter tido,
é o cancelamento de um futuro
jamais acontecido.
sem ti sou falsas metades
de um inteiro feito de dissimulação.

corpo entregue
à embriaguez dos dedos,
umedecido pelo toque
da língua errante.
corpo onde adentro
para sugar teu silêncio,
sorver das tuas entranhas
teu secreto jardim
com único sabor
de luz mordida, de brisa nua,
sabor de rosa louca,
de carne em agonia.
corpo que despes
de céu e lábios, dócil, leve,
é nele que bebo
tuas ocultas águas.

sugar e ser sugado.
teu corpo não me pertence
nem dele tu és dona.
lamber, chupar,
ser chupado,
a língua lambe
tuas pétalas vermelhas,
tua rosa,
teu oculto botão
até chegares ao céu
entre gemidos,
entre gritos, rugidos.
diante da castidade
com que abres as pernas
conheces todos
os humanos desejos.
o instinto errante
encontra o ponto
onde é possível
colher o fruto
que os lábios permitem.
boca impaciente que me suga,
com voracidade chupa
inteiro o membro rígido
até receber
meu jato apaixonado.

mais que ser comido,
ser fruído
até esgotar meu cálido sumo,
até me deixares flácido.
sem que te pedisse,
sem que esperasse,
te ajoelhas em posição devota
e me concedes a tua piedade.

revoguei a fugitiva hora
dos meus olhos baços,
olhos turvos de lágrimas contidas.
meus passos ainda frescos
sobre a úmida areia da praia
me levaram a ti.
com tuas palavras algemadas
onde fostes sem tino,
ao vento vário,
nesta extensa pista de porquês?

rolamos nestas tardes
num abismo de cios
que amarraram minha carne
na tua, no cerne da fome por ti.
te percorro palmo a palmo
e palmo a palmo te sinto
vibrar na crua perfeição
do beijo que nos acende.
nas mãos que inventam
caminhos, perdidos
o tempo e o espaço, partimos
à deriva dos sentidos.
de teu mel embriagado
cumprimos nossos ritos,
entrelaçados ancoramos
na calma do abraço.
no meu tato floresce
o espanto que me domina,
a penetrar esse corpo em fúria
a explosão do meu leite na vulva.
na suavidade sedosa do seio
a noite amorosa se estende
até ao fim da noite,
até a visão mais íntima.

presa em minha teia de veludo
que venha o dia,
que venha o mundo,
que te penetre toda.
entrelaçada à minha rede
como presa capturada,
que te percas em meus fios
de algas e sargaços.
que te faça floresta
para percorrer devagar,
que te faça rio
para me deixar naufragar.
com minha febre de fogo
que me prendas
em meu gesto mais louco,
que me sugue a boca obscena.
entrega-te afoita e beija,
afaga, toca, acaricia,
de desejos grita e explode,
pede, invade e não sacia.

nossos corpos entrelaçados,
fundidos, dissolvidos, de suor vestidos.
onde termina a cama e começam os astros?
o que nos transporta
a este paraíso etéreo, eterno?
na minha língua aflita,
o toque do pequenino clitóris,
onde fogo e o mel se encontram.
quanto mais em nuvens
me desfaço mais de chão
e de chama é o nosso abraço.
além de nós, além da própria vida,
ativa abstração que se faz carne,
a pausa dos sentidos,
gozar no úmido subterrâneo da vagina.
reunir membro e vulva, desejo e alma
no instante infinito do orgasmo.

desliza o beijo na boca em flor.
na página do corpo
a lenta onda das palavras profanadas,
procuro os poros, a carne
e encontro o esperma, a seiva,
o líquido que escorre
entre as pernas.

te quero herética e suja
onde és mulher,
para explorar teus vales,
montanhas e entranhas,
beber nas fendas da vagina
o mel com que me capturas.
gozar pela frente, por trás,
posso ser posse ou sedução
que escreves com tuas unhas,
roçam as virilhas
onde dormiam fúrias.
a boca suplica,
os cabelos ondulam,
onde em mim estás?
no centro do teu corpo
o tato e a muda voz do amor,
cruamente pura, o desejo
tem espaços próprios,
seus segredos, seus exaltados erros
impudicos, seu furor inquieto.
emaranhados neste anseio
que se consome cego e surdo,
fatal fome, a seiva a escorrer.
já suamos e sanamos
em meio a tanto grunhido
até a última hora íntima

da noite fugaz .
apenas um e outro, nós.
mãos, suspiros, gritos
descendo pelas coxas
por todos os veios.
palavra feita, porra, glande, bunda,
língua dentro da vulva
que me guia enquanto
abres as pernas.
em meu rijo sexo
os uivos do cio e da lua
pelos caminhos mais secretos
e vulgares da cama.
suor, saliva, de nós dois
no quarto ficou só o cheiro.

com o olhar agnóstico observo
teus movimentos e a escuridão
que me recebem
com uma cordial apatia.
envolvo-me no silêncio do teu silêncio
e sigo por este descaminho
escuro e triste da tua alma.
silêncio,
um vazio sinfônico se impôs
quando a porta foi trancada
às sete chaves.
negra é a noite com suas horas
a escorrerem pelas suas frestas.
a lua inútil acompanha meus passos
incertos pelas linhas do destino.
vejo em meus olhos no espelho
o que fui e o que me tornei
à minha revelia.
a reação e a ação, o efeito e a causa
se sucedem em nossas histórias.
meus desvios compuseram
aquilo que sou hoje.
neste desalento sem sonhos
ouço o grito intenso
que ecoa o teu nome
e a ele me entrego.
tu rodopias no tempo,

nesta pauta de notas desafinadas,
num solo de violinos quebrados.
são poucas as palavras
deixando-me vendado
e abraçado ao negro da vida
como a mosca na teia da aranha.

te encontrar traz uma avalanche de sensações
que até há pouco faziam parte
de uma época que eu julgava esquecida.
há algo em mim que insiste
em guardar lembranças apócrifas
como se fossem cobiçados tesouros.
desejo incurável de cultivar inquietações,
desesperanças e equívocos diversos.

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.

és feita de memórias.
teu amanhã está enterrado
em teu passado,
tua paz em uma sepultura.
às margens do enigma
das frustrações, além do nu devasso
de tua alma, teus lábios possuem
uma delicada disritmia,
a personificação turva
do sim e do não.
o caos, a sombra, o labirinto,
lhe conferem este teu aspecto
de retalho.
no resíduo dos teus sonhos,
sumidouros, indecifráveis sobras.
nos teus abismos ecoa meu nome
pelos mesmos antigos caminhos.
ontem eras margem.
hoje refém dos teus estilhaços,
cacos entre um passo e outro,
fundidos ao silêncio,
à vertigem de viver.
tuas mãos ainda estão molhadas
do azul daquele tempo.
ainda assim me surpreende teu sorriso
repentino, lento e fatídico
como a valsa das desgraças,

como as notícias trágicas
que recebemos nas manhãs
ensolaradas de domingo.

olhos que têm fragmentos de madrugada
e uma voz tão doce como os gemidos
de prazer de anjos devassos.
olhou com dedicação a parte mais escura
do meu ser, engoliu a seco e tomou coragem.
buscou palavras que estavam presas
na sua garganta, no abismo de suas interrogações.
perdeste a fé, o encanto, a salvação,
viraste as costas para o inefável.
desafiaste, questionaste e recebeste
um sepulcral silêncio como resposta,
a contradição entre o que falas
e o que fazes na busca infinita de sentido.
tudo está em seu lugar exceto tua razão.
convives com o que poderia ter sido
e aquilo que realmente foi
na repetição interminável dos dias,
na sentença sombria das segundas-feiras.
a quietude desenha pelos cantos
as linhas abstratas de teu pensamento inquieto,
pelo chão certezas que carregam o fardo
de um pretérito que nunca termina .
quanto a mim
provo o gosto do nunca mais,
das expectativas asfixiadas.
entre o sorriso, a boca e o copo.
um sentimento que resiste

sem esperanças, sem perspectivas,
à passagem inexorável do tempo.
um amor com o sabor amargo
de um medo sempre acordado,
de uma dúvida que jamais cala,
de perguntas que jamais perderão
a essência dos porquês.

há limites entre aquilo que é
e aquilo que eu queria que fosse.
o vermelho das unhas e do batom
aguçam a minha fome
a devorar o abstrato e morder o vazio.
contemplo a nudez de teu corpo:
menos que uma prostituta,
mais que uma cadela sem nome.
e finjo ser uma sombra presa
nas teias pegajosas das trevas
esperando que teus tentáculos
me abracem enquanto recolhes
os meus trágicos lamentos.
úmidas pregas à espera do falo
abrindo prazeres no que é mais íntimo.
línguas que se beijam, clitóris reticente,
desejos em carne viva,
tempestuosas cobiças,
suor nos orifícios.
o cheiro doce dos nossos sussurros
impregna o ar
e distribui arrepios pela pele.
ouço o teu desespero na hora
da explosão dos teus sentidos.
assistes meu último suspiro natimorto.

depois, a parte mais negra de mim
te assiste partir
levando um adeus implausível.
melhor esquecer os sons
dos teus passos partindo.
sou proprietário de uma crença
desacreditada pelos absurdos do acaso.

sua boca era uma apoteose explosiva
de antíteses inflamáveis.
uma voz suave que trazia um labirinto
e parecia pronunciar a magia
oculta contida nas vogais.
olhos que traziam pedaços de madrugada,
pintavam o céu com as tintas desbotadas
que coloriam os meus vazios.
havia um aroma de sagrado e uma brisa
de contrariedades mudando a densidade do ar.
suspiros que sobrevivem agora apenas
no quarto escuro das minhas lembranças.

tua voz cala o que ainda é vivo dentro de mim.
minha tristeza subverte verdades e cria
frases feitas no limite do vazio.
restou apenas o negrume da lembrança,
fizeste com que minha razão se escondesse
em alguma aresta escura da alma fragmentada,
agora as necessidades se confundem com desejos
na sagração do meu abandono.
não precisavas construir promessas vazias
para viver, sementes de caos estão espalhadas
por todo território ilimitado dos improváveis,
qualquer futuro é incerto e duvidoso.
na roda infinita dos dias a completude
é impressão daquilo que não temos.
fizeste milhares de perguntas diferentes
que possuem todas a mesma resposta.
nosso diálogo escoa-se entre os despojos,
nos ralos abandonados do mundo.
furto as cores da aurora pois sei:
meu amanhã está sepultado nas areias do ontem,
até as entranhas dos medos camuflados,
dos despejos, dos dados que rolam:
o cheiro dos remorsos se transforma
em alguma coisa sólida e pesada que paira no ar,
cega a rotina cotidiana do meu olhar
e flutua à minha frente como se fosse um sorriso
que eu não quero esquecer.

a vidraça do meu desassossego se parte
em cacos que se espalham
pelo chão sujo da minha casa
entre livros, cigarros e as memórias vivas
do passado que entoa lamentos para meu ânimo
mutilado pelas lâminas do acaso.
o som de nossa última jura fere
meus ouvidos pródigos,
abro as cortinas dos meus paradoxos,
acolho a demência de braços abertos.
nossos prazeres e emoções foram varridos
para debaixo do tapete, nos meus vácuos
a simulação real desta babel
neste recanto de insanidade, neste solar do desabrigo,
a lua cheia sufocou teu rosto
junto com tuas unhas vermelhas, teus delírios.
recolho fragmentos reais da minha existência
com as mãos sujas, cantarolo uma sinfonia
de gemidos rejeitados e ouço nossos gritos fingidos
de um orgasmo comprado, um portifólio vivo
de lamentações impreterivelmente vazias.
a madrugada ordinária e imprestável
distribui consolos ocos,
minha paixão está dentro de um baú,
eterno depósito de lembranças.
ouço teus passos no corredor incansável das horas,
neste jardim de flores murchas e rasgadas

cuidado por um jardineiro bêbado.
a sincronia absurda dos semáforos
exibe todos os tons da minha vergonha,
os caminhos têm retalhos de sorrisos.
diante dos rodopios da nossa desgraça nua,
enforco minha calma com um pedaço de corda
afogo minha empolgação num vaso sanitário.
estendo a mão e toco o absurdo,
assisto a missa póstuma do nosso amor
para não perder os detalhes das minhas misérias.

arranco suas roupas pretas
e respiro seu perfume
com cheiro de rosas transgênicas,
doce como só você sabe ser .
gentil é a sua língua
ao tocar a minha.
sou feito de convulsões,
sinto o toque de seus lábios
em cada retalho do meu corpo.
seus peitos quebram as muralhas
de vidro da minha razão,
me fazem pronunciar
um discurso sem nexo.
no ar uma fragrância que mistura
minha demência entrelaçada
com pedaços de absurdos.
deito ao seu lado e ensaio
uma exibição de silêncios,
um solilóquio de pensamentos
amordaçados, um acervo
de fragmentos ambulantes.
há uma canção de ninar
sobre as minhas vicissitudes,
a materialização da minha carência.
algo em mim desejou
loucamente algo em ti
assim que ouvi

o ruído dos seus passos.
seus olhos claros captam
aromas, resgatam comoções,
misturam a lógica, reviram
o pensamento, a sacanagem
dança no tablado
das minhas compulsões
com sua escuridão,
com seus azuis profundos,
com seus diamantes.

pegou minhas mãos,
fez com que eu tocasse
os seus seios e segurasse
em sua cintura.
seu suor congelou meu sangue
na exploração infinita
de suas curvas,
plantei impressões
digitais em sua pele
sentindo o gosto
dos seus fluídos secretos,
a explosão de sabores,
meus ombros são
o registro de seus dentes.
respira meu hálito, deglute
minha escura agonia, sede
do meu leite, a vida derrama,
escorre, ao seu lado
me estendo imenso.
toma-me, a sua boca de veludo
sobre a minha boca austera.
toma-me agora, antes, sempre,
antes que o tempo nos desfaça.

sua voz é uma sinfonia
de vogais dançando
uma valsa gutural,
um minueto de sintaxes,
uma ária com acentuações
graves, agudas, circunflexas,
cantarolando em meus ouvidos
uma cantiga sem letra, sem ritmo,
a sagração da minha irracionalidade,
ocupando o espaço
daquilo que não dissemos.

a noite derrama sobre a cidade
as tintas negras de uma fúnebre sedução
que me sequestra e me projeta
contra o esquecimento.
recolho tragédias antigas,
exploro o covil frio e negro
das minhas memórias perdidas,
os inúmeros fantasmas que me habitam
dilaceraram os véus do silêncio
com as lâminas aguçadas de seus gritos
repletos de fome e de lástimas.
resquícios que o vento não levou
e o tempo não apagou.
anjos caídos que me acompanharam
e se foram sem olhar para trás,
tão breves quanto um beijo de despedida.
restou-me esta apatia
que só os mortos conhecem.
não importa que dia é hoje,
apenas um dia sem cor,
o sentido de tudo está perdido.
casos, acasos, escuridão
dentro e fora de mim com tons
de causas impensadas
formam os alicerces do nunca mais
neste antro das sombras e da morte.
conheço os meus reversos.

na alcova escura das minhas lembranças,
fragmentos de velhas tardes,
acordos quebrados, frases tragadas
e clamores sufocados pela covardia
na parte mais negra da madrugada.
em minha boca sinto o hálito do abandono.
observo os sonhos que não surgirão,
um oceano de misérias infinitas,
um vazio que não desenha ilusões
nos castelos ruídos do existir.
uma ponte entre o que deixou de ser
e o que agora é, devaneios inúteis.
ainda lembro do dourado dos teus cabelos,
tenho as recordações imortais de tua voz,
da melodia dos teus gemidos secretos
misturados aos meus,
notas musicais que se perderam
nas profundezas do quarto.
recordações do teu olhar fixo e misterioso
que só as dissimuladas têm,
dos orgasmos clandestinos
que ficaram escondidos
dentro do precipício das proibições.
nua, com seu sorriso cínico,
os seios duros, sussurrando coisas
que pareciam feitiços engolidos
pela indiferença dos incrédulos.

explorei cada centímetro do teu corpo,
toquei o que era permitido e o que era proibido,
engoli tua secreção preso à cruz dos delírios,
sussurrei promessas que jamais pude cumprir
toda vez que colocava a minha língua
quente dentro da tua orelha fria.
teu rosto tinha a expressão de um luar,
suas mãos traziam um sacramento
capaz de atirar minha alma
no vale dos avessos
e levar para o fundo do mar
todos os meus questionamentos
e as possíveis chances de encontrar respostas.
seu batom tinha a cor da vergonha.
o pele, o sono, o sexo.
a peça de roupa íntima e mínima
sobre a minha cama era o corpo delito
dos nossos encontros.
gosto de queda em um abismo,
de uma chuva que nunca passa.
nossa pornografia era feita de sussurros
e melodias, era o avesso das sensações,
a dormência da razão e o transbordar
infinito do espírito calado,
a poesia das palavras não ditas.

o cheiro de teus fluidos misturado
ao meu esperma,
mistura líquida de espasmos,
de tremuras, um amor feito de improváveis,
de dúvidas, de incerteza, de migalhas.

é só teu o meu coração
nele desabrocha nosso amor
gerado quando o destino
entrelaçou tua busca à minha dor.

te quero agora que estás nua,
antes que se faça o dia,
antes da morte,
antes da interrupção de tudo,
enquanto a lua ainda brilha.
neste mundo de esperas,
de fomes, de solidão,
a tessitura de incontáveis revoluções
nos leva à mercê de naufrágios
entre as garras do tempo.
abandona-te em mim
enquanto a vida nos arremessa
em seus ciclos.
escuta a minha voz
antes que o fim me alcance.
a noite estilhaçada traz
em sua vertigem de desespero
o que já não basta,
o que não sustenta,
o que nos desconcerta.
percorro as incontidas
fronteiras do teu corpo
e sangro a palavra que desnudo
enquanto escorres
entre os meus dedos.

os cantos das paredes,
as teias das aranhas,
as nuvens de água lenta,
os olhos do medo,
as arestas das portas,
nossas mãos que se tocam,
o riso dos instantes,
o fogo crespo da lareira.
os olhos insones,
as pedras no caminho,
o lume parco e furtivo
da cidade anoitecida
são histórias que dançam
à luz das arandelas,
no parapeito das varandas.
em páginas viscosas
os medos retidos
sob os telhados
entoa os fados cantados
que atravessam nossos caminhos.
deixei as queixas
no armário da cozinha
junto às nossas virtudes e pecados.
em teus olhos de encantos
procuro o segredo das letras.

a música de tua pele
e o cheiro de tuas impalpáveis
florações fluindo nesta chuva acesa
no centro das manhãs
onde flutuas.
tua voz, teus passos,
teus ruídos de amor quanzo gozas
além das cordilheiras do sonho
tecendo rapsódias
vertiginosas de encanto.
teus gestos indecentes,
teus olhos, o falo que me penetra
e o relâmpago visível a a me atingir
nestes labirintos de prazer,
cósmico blues.
teu corpo de medusa
e mucosas vivas, vulcão,
talvez paixão, fluídos e visgo
que me sentenciam
a esta doce ilusão.

o silêncio de teus olhos
revela teu gesto mais frágil
além de qualquer ensaio,
me desafiam a tocá-lo.
teu ligeiro olhar me esquadrinha.
embora tenhas te fechado
te abro pétala por pétala,
toco tua rosa.
o que percebo
em tua fragilidade
compele-me a te compreender
quando te abres,
a cor de tuas mucosas.

